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1. INLEIDING
Almere staat voor grote uitdagingen én mogelijkheden! Deze jonge stad heeft

Waarom integraal onderwijshuisvestingsbeleid?

inmiddels 200.000 inwoners en hoge ambities: duurzaamheid, sportief én de

Er zijn meerdere redenen voor een integraal onderwijshuisvestingsbeleid van

groei en doorontwikkeling van de stad staan hoog op de agenda. Voor de

en in de Gemeente Almere. Onderwijshuisvesting is:

hoge ambities zijn er de afgelopen jaren diverse beleidsplannen en

•

voorzieningen ontwikkeld.

PO, (V)SO en VO.
•

Elke wijk in Almere heeft een of meerdere onderwijsvoorzieningen. Op
verschillende niveaus wordt voorzien in het creëren van een passend

•

te ondersteunen én te stimuleren.
•

Een belangrijk beleidsinstrument voor de maatschappelijke opgave van
Almere daar waar het gaat om het stimuleren van ontwikkelingskansen

Elk kind verdient gelijke kansen en ondanks het verschil in alle

van haar jonge inwoners en het voorkomen van problemen op latere

onderwijskundige oplossingen dient huisvesting hier zo goed mogelijk op aan
betrokken partijen een inspanningsverplichting.

Een belangrijk instrument om het primaire proces van de scholen, de
talentontwikkeling en kwalificatie van jongeren in de leerplichtige leeftijd,

aandacht. Almere ontwikkelt zich tot een onderwijsstad waar keuzevrijheid

te sluiten en het primaire proces te ondersteunen. Dit vraagt van alle

Een strategisch beleidsinstrument voor scholen en een basisvoorwaarde
voor onderwijs.

onderwijsaanbod en het belang van een doorlopende leerlijn staat volop in de
voor ouders en experimenteerruimte voor scholen hoog in het vaandel staan.

Een taak die is neergelegd bij de lokale overheden. Gemeenten hebben
een wettelijke zorgplicht te voorzien in adequate huisvesting voor het

leeftijd.
•

Een belangrijk instrument voor het aanbieden van integrale
arrangementen voor onderwijs, zorg, welzijn, opvang,
vrijetijdsbesteding, etc.

Het bevoegd gezag van de scholen ligt bij 13 schoolbesturen/stichtingen. Een

•

aantal schoolbesturen bestuurt en beheert meerdere scholen en een aantal

cohesie, zeker wanneer sprake is van meerdere functies onder één dak
(integrale kindcentra, multifunctionele accommodaties).

schoolbesturen bestuurt één school. Onderwijs is een groot werkgever in de
gemeente Almere. Onderwijshuisvesting vormt dan ook een grote

Een katalysator voor vormen van maatschappelijke participatie en sociale

•

Een belangrijk instrument om te sturen op efficiency en effectiviteit met
betrekking tot het gebruik van accommodaties en daarmee op het

vastgoedportefeuille.

zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgelden.
•

Hét gespreksonderwerp tussen alle stakeholders, waarbij samen meer
bereikt kan worden dan individueel.

•

Een instrument om ambities te realiseren!
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In het voorliggende stuk wordt een algemeen beleidskader voor het integraal

ruimte voor maatwerk per stadsdeel of wijk gebaseerd op gelijkwaardige

huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Op basis van een gedeelde visie op het

samenwerking tussen betrokkenen.

onderwijs en de behoeften van wijk en stad wordt een vertaalslag gemaakt
naar de gewenste en noodzakelijke toekomstige voorzieningenstructuur.

In de uitvoeringsagenda dient rekening te worden gehouden met een

Tevens worden de prioriteitswijken benoemd. Dit vormt het eerste deel van

verantwoorde balans tussen identiteit en keuzevrijheid, het garanderen van

het IHP en is als het ware een kapstok voor de verdere uitwerking. Op basis

onderwijskundige kwaliteit en het financieel kunnen handhaven van een

van deze vertaalslag naar de voorzieningenstructuur wordt een plannings- en

gespreide en bereikbare voorzieningenstructuur. Hierin speelt het vraagstuk

investeringsagenda opgesteld (als dynamisch stuk met eerst de 4 prioritaire

van renovatie versus vervangende nieuwbouw, de financiële

wijken en het VO, waarvan de probleemanalyse al in het beleidskader is

verantwoordelijkheidsverdeling én het na te streven kwaliteitsniveau een

opgenomen). Deze plannings- en investeringsagenda, deel 2 van het IHP, kan

belangrijke rol.

eerst worden opgesteld in en na overleg met de schoolbesturen.

1.2. KNELPUNTEN EN VRAAGSTUKKEN
VRAAGSTUKKEN
In de overleggen met de schoolbesturen en gemeente komen ten aanzien van

Inhoud

Organisatie

Huisvesting

onderwijshuisvesting de volgende knelpunten en vraagstukken naar boven.
•

Er is onvoldoende visie en beleid ten aanzien van onderwijshuisvesting en
de bredere rol van huisvesting op de langere termijn. Dit leidt in de
praktijk veelal tot het ad hoc oplossen van vraagstukken. Deze

“Samen toekomstgericht beleid voeren en hiermee een

oplossingen zijn over het algemeen minder toekomstbestendig en

passende plek voor elke leerling creëren.”

daardoor inefficiënt.
•

1.1. VISIE OP HUISVESTING

aanvullende ambities gerealiseerd worden, gebeurt dat veelal na lange
besluitvormingsprocessen.

Het is de ambitie van de gemeente en de schoolbesturen om alle leerlingen
een passende onderwijsplek te bieden. Het onderwijsaanbod dient veelzijdig,

Aanvullende ambities worden veelal via omwegen gerealiseerd. Als

•

Fluctuerende leerlingenaantallen leiden tot capaciteitsproblemen. Deze

toegankelijk en bereikbaar te zijn. Binnen de wijk en de stad zijn voorzieningen

fluctuatie komt enerzijds door groei en krimp van wijken, anderzijds door

van onderwijs, opvoeding en opvang op elkaar afgestemd om een

populariteit van bepaalde scholen.

doorlopende lijn voor alle kinderen in Almere te bevorderen en te

•

Er wordt onvoldoende gezamenlijke focus of visie in het onderwijsveld

ondersteunen; zoals vastgesteld in de Educatieve Agenda van Almere.

ervaren. Er wordt veel concurrentie ervaren. Concurrentie op het gebied

Huisvesting faciliteert én versterkt deze samenhang, waarbij aanvullende

van goed onderwijs bieden voor de Almeerse leerlingen houdt elkaar

functies en ruimtebehoefte echter aanvullend gefinancierd moet worden. Er is

scherp, echter concurrentie op het gebied van de huisvesting vinden de
besturen minder wenselijk.
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•

Er is (een onontkoombare) ongelijkheid in de huidige huisvesting, die

1.

Creëren van in zekere mate1 gelijkwaardige én betaalbare huisvesting voor

verklaarbaar is vanwege verschillende stichtingsjaren, verschillende

alle leerlingen in Almere; door dure en onnodige leegstand terug te

bouwstijlen, beschikbaarheid van financiële middelen ten tijde van de

dringen en gezamenlijk het kwaliteitsniveau te verhogen.

bouw.
•

Bestaande, oudere gebouwen voldoen niet aan de hedendaagse

2.

Vergroten van de samenhang tussen voorzieningen, ter versterking van

technische en functionele eisen (bijvoorbeeld binnenklimaat en

de inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen scholen in een

duurzaamheid). Wel voldoen alle gebouwen aan de wettelijke eisen die

bepaalde wijk.

golden ten tijde van de bouw van de gebouwen.
•

De portefeuille is groot en kostbaar en er is veel (dure en) onnodige

3.

Vormgeven van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
onderwijshuisvesting die gemeente en schoolbestuur hebben.

leegstand op plaatsen waar niet direct meer een ruimtebehoefte is. Deze
leegstand is voornamelijk in hoofdvestigingen van scholen. Waar mogelijk
is leegstand door het afstoten van locaties geminimaliseerd, dit zijn

4.

niveau te tillen.

keuzes van de betrokken schoolbesturen.
•

•

Realiseren van ambities om Almere als onderwijsstad op een nog hoger

Keuzes die in het verleden gemaakt zijn in de huisvesting, hebben voor
zowel gemeente als onderwijsveld financiële consequenties in het heden.

1.4. TOTSTANDKOMING

Dit heeft onder andere de weglek van onderwijsmiddelen richting de

Dit eerste deel van het IHP - beleidskader en uitvoeringsagenda - is tot stand

huisvesting tot gevolg omdat meer huisvesting in stand moet worden

gekomen in samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente. Door

gehouden dan nodig.

middel van individuele gesprekken en gezamenlijke sessies zijn de kernpunten

Per 01-01-2015 is de wet- en regelgeving met betrekking tot binnen- en

en doelstellingen van het op te stellen IHP benoemd. In werkgroepen met een

buitenonderhoud van gebouwen voor het primair onderwijs veranderd.

vertegenwoordiging van de gemeente en schoolbesturen zijn vervolgens drie

Deze veranderingen leiden tot onduidelijkheden rondom de

thema’s uitgediept: (1) de samenwerkingsvorm en de werkwijze met

verantwoordelijkheidsverdeling van het ‘grijze’ gebied renovatie.

betrekking tot huisvesting, (2) het beoogde kwaliteitsniveau en de

1.3. DOELSTELLING

financiering en (3) de spreiding en betekenis van de voorzieningen.

Voor het op te stellen IHP zouden de volgende doelen centraal moeten komen

Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens is de context geschetst.

te staan:

Hierin is gebruik gemaakt van:
•

Leerlingenprognoses PO en VO 2016 – 2040, Onderzoek en Statistiek,
Gemeente Almere.

1

Rekening houdend dat scholen in verschillende periode zijn gerealiseerd en niet alle
scholen op hetzelfde moment aangepast kunnen worden.
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•

De Verordening huisvesting onderwijsvoorzieningen Almere 2017 (wordt

LEA en de Onderwijsvisie Almere. Ook de stedelijk coördinator Brede Scholen

aangeboden aan de raad), daar waar het gaat om de normatieve

van De Schoor heeft meegedacht, vanuit de betrokkenheid in de wijken en op

vaststelling van de ruimtebehoefte van de scholen in het geval van

de scholen in Almere. Het Programmabureau Stad heeft vanuit een visie op

renovatie en/of (ver)nieuwbouw.

samenwerking en de behoeften in wijken en stad een inhoudelijke bijdrage

•

De normvergoeding nieuwbouw 2017, gemeente Almere.

geleverd. Het Vastgoedbedrijf Almere heeft een belangrijke rol gespeeld bij de

•

De berekende vergoeding uit het Kwaliteitskader voor

totstandkoming van het voorgestelde beleid door adviserend mee te denken

onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs

op de consequenties, alsmede het in beeld brengen van de gebouwelijke

(2016) voor het aanvullende ambitieniveau (Beleving + Gebruik +

situatie.

Techniek).
•

De gezamenlijk vastgestelde bruto vloeroppervlakten (BVO’s) van de
schoolgebouwen (NEN-metingen 2017).

LEESWIJZER
LEESWIJZER
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de context en de actuele

De ambities van de gemeente en schoolbesturen leiden in het primair

vraagstukken (hoofdstuk 2), een aanzet voor een beleidskader

onderwijs tot een prioritering voor bepaalde wijken (zie hoofdstuk 7). Voor

(hoofdstukken 3, 4, 5 en 6) en een eerste uitvoeringsagenda voor de

deze wijken dienen door de schoolbesturen en de gemeente nu plannen

prioriteitswijken (hoofdstuk 7). Afgesloten wordt met een voorstel

opgesteld te worden; een visie op het onderwijs en de samenwerking in de

voor het vervolg (hoofdstuk 8).

wijk. Deze visie op het onderwijs dient vervolgens vertaald te worden in een
visie op de toekomstige gewenste en noodzakelijke voorzieningenstructuur.
Op basis hiervan dient de bestaande huisvestingsportefeuille getransformeerd
te worden. Vraagstukken die hierin aan de orde zijn betreffen o.a. het
afstoten, vernieuwen en/of renoveren van de voorzieningen en de hiermee
gemoeide kosten en de dekking hiervan. Op basis hiervan worden definitieve
keuzes gemaakt. De scenario’s voor de prioriteitswijken vormen het actieplan
voor de komende vier jaar (2018 – 2021) en op hoofdlijnen voor de jaren daarna
(2021 e.v.). In deze aanzet voor het IHP worden de kaders daarvoor gesteld.
Vanuit de gemeente zijn meerdere disciplines betrokken bij de
totstandkoming van het voorliggende stuk. In eerste instantie het Sociale
Domein; vanwege de inhoudelijke en beleidsrijke basis waarop het IHP
gestoeld is. Hierbij is niet alleen gekeken naar onderwijshuisvesting, maar juist
de koppeling gezocht met bijvoorbeeld Zorg en Welzijn, Het Jonge Kind, de
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2. DE CONTEXT & VRAAGSTUKKEN
VRAAGSTUKKEN
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen in het

•

Integrale kindcentra (IKC’s)

onderwijs, landelijke trends, regionale ambities en de bouwwereld. Er wordt

In de opstelling van het IHP wordt beleidsmatig gestuurd op de

ingegaan op de verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbesturen.

ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s), hetgeen aansluit bij de

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de gebouwenportefeuille en de

bestaande ambitie om onderwijsvoorzieningen te verbreden tot

leerlingenontwikkeling.

multifunctionele accommodaties. Er wordt in veel gemeenten gestreefd
naar een betere samenhang en afstemming tussen onderwijs,

2.1. ONTWIKKELINGEN

peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en
eventuele zorg- en jeugdvoorzieningen. Deze IKC’s kunnen ook een

Diverse maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen dienen een

belangrijk instrument zijn voor passend onderwijs en het voorzien in een

plek te krijgen in het onderwijs en/of in brede maatschappelijke voorzieningen.

sluitende zorgstructuur waarbij er veel aandacht is voor preventie. De

Onderwijshuisvesting kan ondersteunen bij vele ontwikkelingen. Hieronder

verbreding in opvang, deskundigheid en professionaliteit biedt

wordt op een aantal van deze ontwikkelingen ingegaan, die ook worden

mogelijkheden voor het zoveel mogelijk regulier opvangen van kinderen

ondersteund door de gemeente en schoolbesturen dan wel onderdeel zijn van

met specifieke ondersteuningsbehoeften.

de gezamenlijke onderwijsambitie voor Almere.
•

•

In relatie tot de ontwikkeling van IKC’s ondersteunen de scholen in

Onderwijskundige ambities wijzigen

Almere en de gemeente ook het belang van doorlopende leerlijnen van 0

Scholen zijn verantwoordelijk voor kwalitatief en toekomstbestendig

tot 18 jaar. Doorlopende leerlijnen versoepelen de overgangen die

goed onderwijs en transformeren naar methoden en concepten om

leerlingen tegen komen in de leeftijd van 0 tot 18. Het gaat om zowel de

leerlingen gedifferentieerd te laten leren. Hierbij kan gedacht worden aan

voorschoolse periode als het primair en voortgezet onderwijs. Het

onderzoekend en ontwerpend leren en de aandacht voor 21ste eeuwse

faciliteren van deze ambitie kan versoepeld worden door het realiseren

vaardigheden. Onderwijs en leren wordt persoonlijker (gepersonaliseerd

van integrale kindcentra, Junior Colleges etc.

leren) en digitaler. Daarnaast zijn er vergaande ambities van scholen op
het gebied van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
en ambities om de betekenis te vergroten die een school voor de wijk kan
vervullen. Maar ook de toenemende aandacht voor arbeidstoeleiding en
het faciliteren van (jeugd)zorg, zijn belangrijke aspecten. Dit heeft, naast
gevolgen voor het onderwijs, ook veel gevolgen voor de eisen die men
stelt aan de leeromgeving.

Focus op de doorlopende leerlijnen

•

Aandacht voor techniek
De komende jaren is er een tekort aan goed opgeleide technici. Dit is ook
aan de orde in Almere en kan een belemmering vormen voor de
economische c.q. bedrijfsmatige ontwikkeling van Almere (zie ook
hieronder). Door kinderen al op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor
techniek, wordt er later wellicht eerder een keuze gemaakt voor een
technische opleiding. De positionering en versterking van het

techniekonderwijs in Almere vraagt een gezamenlijke visie en beleid (van
•

Duurzaamheid en flexibiliteit
De toenemende aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit stelt hogere

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

eisen aan het schoolgebouwen. Het huidige uitgangspunt ‘sober en

In Almere 2.0 werkt de gemeente Almere samen met het Rijk en de

doelmatig’ voldoet niet langer aan de technische en functionele eisen. Dit

Provincie aan het versterken van het vestigingsklimaat in Almere. Met het

vraagt om aanvullende kwaliteitseisen (met o.a. aandacht voor

beleid In verbinding voor Almeers Talent streeft de gemeente in

energieneutraliteit, duurzame materialen, hergebruik) en bezinning van

samenwerking met het onderwijs en maatschappelijke partners naar de

de manier waarop door zowel gemeente als schoolbesturen wordt

ontwikkeling van Almere naar een volwaardige stad met economische

bijgedragen aan de investerings- en exploitatielasten van scholen. De

aantrekkingskracht voor de regio2. Onderwijs vormt de ruggengraat en

haalbaarheid hiervan zal altijd moeten worden bezien binnen de

Almere wil alle talenten van haar jonge inwoners tot ontwikkeling laten

beschikbare financiële mogelijkheden (financiële normering

komen. Een van de programma’s hiervoor is het versterken van de leer- en

onderwijshuisvesting).

werkomgeving waaronder het internationaal onderwijs. De gemeente en

•

•

met name het voortgezet onderwijs) en vertaling naar huisvesting.

•

Lerarentekort

de internationale scholen ISA en IPSA, hebben de ambitie om een

Het naderende en/of al aanwezige lerarentekort stelt schoolbesturen voor

internationale campus te realiseren. Hiermee wordt een samenhangende

grote uitdagingen. Het bieden van een goede en uitdagende leer- en

onderwijslocatie voor alle internationale leerlingen van 2,5 tot 18 jaar in de

werkomgeving op basis van kwalitatieve en toekomstbestendige

omgeving verwezenlijkt, die door zijn opzet kan concurreren met andere

onderwijsconcepten is belangrijk om het voor docenten aantrekkelijk te

internationale voorzieningen in de omgeving.

maken te gaan en blijven werken in Almere. Afstemming met het

Veranderende wetgeving

woonbeleid van de gemeente kan hier ook positief in bijdragen.

Landelijke onderwijs wet- en regelgeving is ook aan verandering

•

Ouders worden veeleisender en mondiger

onderhevig. Er zijn petities voor kleinere klassen, de wet voor het stichten

De informatievoorziening over de onderwijskwaliteit wordt

van scholen staat volop in de aandacht, het onderwijscurriculum is

toegankelijker. Ouders zijn in de gelegenheid om via bijvoorbeeld

onderwerp van gesprek in het kader van Onderwijs 2032 en kindcentra

scholenopdekaart.nl scholen onderling met elkaar te vergelijken. Daarbij

werpen landelijk hun vruchten af. Niet alleen de eisen aan de

speelt in Almere het imago van scholen in toenemende mate een rol bij de

leeromgeving veranderen hierdoor, maar ook op het gebied van

schoolkeuze en verhuizingen tussen scholen gedurende/tussen

aanbieders en afnemers van het onderwijs kunnen verschuivingen

schooljaren.

plaatsvinden. Dit stelt eisen aan de inzetbaarheid, aanpasbaarheid en
multifunctionaliteit van gebouwen.

•

Groei en krimp in Almere
Almere kent zowel groeiende als krimpende wijken. Prognoses en
capaciteitsberekeningen tonen aan dat bij ongewijzigd beleid er tekorten

2

Onderzoek & Statistiek wijst uit dat Almere een stad is van middelbaar opgeleiden.
Ook inkomen/arbeid is gemiddeld. Er is sprake van een regionale economie en

arbeidsmarkt. Ruim en betaalbaar wonen in het groen is een van de kenmerken. Op het
gebied van gezondheid kan veel verbeterd worden.
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•

ontstaan in een aantal wijken en leegstanden in andere wijken. Voor de

Gemeente en schoolbesturen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als

scholen voor voortgezet onderwijs is een constante wisselende

het gaat om de kwaliteit van de schoolgebouwen. Vervangende nieuwbouw is

verschuiving zichtbaar tussen de aanwezige scholen.

een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Onderhoud is een

Gezonde stad

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Renovatie is in de wetgeving

In Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad wordt een leefstijlaanpak bepleit die

niet belegd, maar kan gezien worden als een combinatie tussen

eraan wil bijdragen dat de Almeerse kinderen en hun ouders gezondere

levensduurverlenging en groot onderhoud. Toekomstige wetgeving op basis

keuzes maken in het leven. Voor het IHP betekent dit aandacht voor het

van afspraken tussen de VNG, PO-raad en VO-raad moet renovatie ook een

geschikt maken van zowel gebouw als speelterrein voor sport en

wettelijk kader geven (evenals de status van een IHP). In dit beleidskader

bewegen. Tevens is een fris binnenklimaat noodzakelijk ter vermindering

wordt hierop al geanticipeerd daar waar het gaat om cofinanciering.

en zelfs mogelijk de voorkoming van allergieën.
•

Decentralisaties

Gemeente en schoolbesturen hebben door de gedeelde verantwoordelijkheid

De decentralisaties (o.a. WMO, Jeugdwet) worden in samenhang met

voor huisvesting allebei belang bij een kwalitatief goed gebouw binnen de

elkaar opgepakt. Daarmee wordt de kans om de samenhang voor

financiële kaders. Met deze aanzet voor een IHP wordt het gezamenlijke

inwoners te optimaliseren benut. Ondersteuning wordt slimmer en

belang als zodanig erkend én wordt samen vormgegeven aan de gevolgen.

effectiever, en bovenal dichtbij in de wijken, georganiseerd.

2.3. GEBOUWENBESTAND
2.2. VERANTWOORDELIJKHEID & FINANCIË
FINANCIËN

Het onderwijs in Almere vindt plaats in permanente en tijdelijke gebouwen. De

In de huidige verantwoordelijkheidsverdeling is de gemeente verantwoordelijk

wijze waarop de gemeente vormgeeft aan de zorgplicht is gebaseerd op de

voor (vervangende) nieuwbouw, uitbreidingen, herstel (constructiefouten),

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Almere 2009. Tot

eerste inrichting en vandalismeschade (en voor de voorzieningen

op heden voldoet de gemeente aan haar wettelijke taak om de scholen

bewegingsonderwijs is de gemeente aanvullend verantwoordelijk voor het

adequaat te huisvesten. Dit gebeurt sober en doelmatig passend binnen de

onderhoud). Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage uit het

wet- en regelgeving. Ondanks een redelijk tot goede onderhoudsstaat (alle

Gemeentefonds (onderdeel van algemene uitkering). Schoolbesturen zijn

gebouwen voldoen aan de onderhoudsnorm ‘sober en doelmatig’ gemeten

verantwoordelijk voor de instandhouding van het gebouw (‘goed

naar NEN 2767 conditieniveau 3), zijn oudere gebouwen ten opzichte van

huisvaderschap’). Dit omvat de dagelijkse exploitatie, al het onderhoud en de

nieuwe gebouwen (vanzelfsprekend) functioneel en technisch gedateerd. Er

vervanging van de eerste inrichting. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage in de

zijn gebouwen die tussentijds een upgrade hebben gehad alsmede technische

vorm van materiële instandhoudingsvergoeding (mi-vergoeding) als

verbeteringen (o.a. dubbel glas, ventilatie).

onderdeel van de lumpsumbekostiging. De schoolpleinen in Almere zijn voor
het merendeel openbaar gebied met een functie voor de wijk.

Het volgende overzicht van het gebouwenbestand is opgedeeld in PO, (V)SO
en VO. Naast de totale m² BVO van de gebouwen worden, indien beschikbaar,
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ook het aantal lokalen en lokaalrechten vermeld (conform de verordening

Naast de permanente gebouwen zijn er 22 gebouwen met een tijdelijke

2009, waar nog in lokaalrechten wordt gerekend in plaats van in m² BVO). De

onderwijshuisvestingsbestemming (TOH). Van de TOH-locaties zijn er 6

overgrote meerderheid van de gebouwen is in eigendom van de gemeente,

huurlocaties, 7 locaties met een permanente bouwaard en 9 locaties met een

3

maar in beheer van de schoolbesturen . De gemiddelde leeftijd van de

semipermanente bouwaard. De locaties in eigendom van gemeente Almere

gebouwenportefeuille is, in vergelijking met de rest van Nederland, jong. Een

zijn zo ontwikkeld en hebben een dusdanige bestemming waardoor

aantal gebouwen nadert echter de leeftijd van 40 jaar waardoor de vraag

herbestemming makkelijker wordt. De locaties worden indien niet meer nodig

actueler wordt inzake het toekomstperspectief van het gebouw

verkocht, herontwikkeld of verhuurd aan onderwijsinstellingen waarvoor de

(levensduurverlenging, vervangende nieuwbouw, herschikking, afstoten e.d.).

gemeente geen zorgplicht heeft (bijvoorbeeld het ROC), gemeentelijke
afdelingen (PBS), dansscholen, opvang, kerkgenootschappen, etc. Er is ruim

Primair Onderwijs

21.500 m² TOH. Dit komt overeen met 201 lokalen. Er worden 178 lokalen door

Op 1 juni 2017 zijn er 94 permanente onderwijsgebouwen. Van de 94

onderwijs gebruikt per 1-8-2017, er zijn normatief 23 lokalen leeg. Deze lokalen

onderwijsgebouwen zijn er 2 huurpanden en 1 pand met een semipermanente

blijven gereserveerd voor onderwijs, maar worden tussentijds (zoveel

bouwaard. Er is ruim 150.000 m² BVO permanente onderwijshuisvesting in

mogelijk) verhuurd aan derden en zijn derhalve niet in gebruik bij onderwijs.

Almere, goed voor 1.118 lokalen. In de permanente gebouwen van het primair
onderwijs is per 1-8-2017 sprake van een netto leegstand van 70 lokalen. In

Aantal m² BVO TOH

> 21.500

totaal zijn er per 1-8-2017 926 lokaalrechten voor onderwijs en 122 lokalen zijn

Aantal lokalen

201

in medegebruik gegeven (voor bijvoorbeeld NEO-groepen, andere scholen

Lokalen voor onderwijs per 1-8-2017

178

met een ruimtetekort en kinder- en peuteropvang).

Leegstand per 1-8-2017

23

> 150.000

Bovenstaande betekent dat er in totaal een leegstand is van circa 100 lokalen

Aantal lokalen

1.118

(permanente en tijdelijke huisvesting) met inachtneming van het medegebruik

Normatieve rechten per 1-8-2017

926

van de overige normatieve leegstand. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de

Leegstand per 1-8-2017

192

leegstand TOH van 23 lokalen ook de daadwerkelijke leegstand is en niet de

Lokalen in medegebruik

122

normatieve leegstand. Indien ook hier sprake is van medegebruik dan ligt de

Leegstaande lokalen

70

feitelijke leegstand lager dan 100 lokalen.

Aantal m² BVO permanent

3

Niet alle scholen zijn officieel juridisch eigenaar van de schoolgebouwen (notarieel
heeft geen overdracht plaatsgevonden). In de samenwerking wordt er wel naar
geacteerd.
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Voortgezet Onderwijs

gebruik van tijdelijke onderwijshuisvesting. Mede in relatie tot de opgaaf voor

Er zijn 14 VO-scholen in Almere. In de uitrolgebieden worden ook voor het VO

passend onderwijs is het wenselijk om hiervoor permanente oplossingen te

de komende jaren nieuwe scholen gerealiseerd. (o.a. Baken Poort). Er is nu

realiseren.

sprake van een sterk wisselend beeld als het gaat om de capaciteit en
bezetting in het voortgezet onderwijs. Bij sommige VO-scholen past het

2.4. LEERLINGENONTWIKKELING
EERLINGENONTWIKKELING

leerlingenaantal niet in het hoofdgebouw. Daar is doorverwezen naar
leegstand of hebben schoolbesturen voor andere oplossingen gekozen, zoals
een gedeeltelijke leerlingenstop of het realiseren van eigen voorzieningen.
Deels is sprake van capaciteitstekorten die een groot beroep doet op de
exploitatie van de scholen i.c. schoolbesturen; met te weinig middelen

Zoals reeds aangegeven kent Almere zowel krimpende als groeiende
wijken/stadsdelen. Groei doet zich vooral voor in Almere Poort en in Almere
Nobelhorst. In het overgrote deel van de wijken is sprake van krimp dan wel
stabilisering (zie het hiernaast staande kaartje).

(gebaseerd op het aantal leerlingen) moet te veel huisvesting in stand worden
gehouden.
In het kader van het versterken van de toekomstige voorzieningenstructuur is
het wenselijk om mede vanwege een goede allocatie van aanbod en
voorzieningen en het terugdringen van de leegstand van sommige scholen te
komen tot gezamenlijke planvorming voor het voortgezet onderwijs. De ASG,
en Het Baken hebben actuele vraagstukken benoemd. Belangrijk uitgangspunt
is dat echter dat de ‘individuele’ vraagstukken altijd in de context dienen te
staan van een gezamenlijke visie, van alle betrokken schoolbesturen, op het
voortgezet onderwijs in Almere. Hierin nemen naast de
capaciteitsvraagstukken ook de vraagstukken met betrekking tot
techniekonderwijs, internationaal onderwijs, junior colleges, doorgaande
leerlijnen, passend onderwijs, spreiding en bereikbaarheid een belangrijke
plaats in.

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Er zijn 6 (V)SO-scholen gehuisvest in 10.000 m² BVO. De scholen zijn gehuisvest
in relatief nieuwe panden; variërend van panden uit 1998 tot 2011. Mede in
verband met de groei van het speciaal onderwijs maken sommige scholen nog
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Op basis van de leerlingenprognoses voor het PO, VO en (V)SO) is in eerste

(voor zover dat niet geldt voor alle leerlingen die het voortgezet onderwijs

instantie sprake van een lichte daling, maar neemt het leerlingenaantal weer

bezoeken).

toe vanaf 2022/2023.
In bijlage 2 is gevisualiseerd waar de leerlingen in het voortgezet onderwijs de

Primair onderwijs

afgelopen 20 jaar naar school zijn gegaan. Te zien is dat de aantallen per

De krimpende en groeiende wijken/stadsdelen vragen in deze aanzet voor het

school fluctueren, een school kan een paar jaar op rij groeien, terwijl de jaren

IHP om enerzijds een strategie om tijdelijke pieken op te vangen in

erna de leerlingenaantallen weer dalen. Hier zijn verschillende oorzaken voor,

nieuwbouwwijken, alsmede een strategie om oudere wijken te verduurzamen

bijvoorbeeld het imago van de school of het onderwijsconcept dat ouders en

en/of te transformeren. Het aanpakken van deze vraagstukken op wijkniveau

leerlingen aanspreekt, dan wel dat er een nieuwe voorziening voor voortgezet

geldt voor het primair onderwijs, omdat het onderwijs veelal thuisnabij voor

onderwijs bij is gekomen die thuisnabijer is voor een groep leerlingen.

de leerlingen is georganiseerd. Een uitzondering hierop zijn scholen die in
plaats van een wijkfunctie een stadsbrede functie hebben (bijvoorbeeld
traditioneel vernieuwingsonderwijs, Islamitisch onderwijs).

(Voortgezet) Speciaal onderwijs
Circa 3 % van de leerlingen in Almere gaat naar het (V)SO. De geschiedenis en
organisatie in Almere van het speciaal onderwijs maken dat relatief weinig
leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan. De komst van passend onderwijs
met de vereveningsopgave maakt dat met name voor het VSO er wel sprake is
van een opgaaf om meer leerlingen regulier op te vangen. Met specifieke
arrangementen worden leerlingen in reguliere scholen opgevangen. De
noodzaak van (inhoudelijke én ruimtelijke) afstemming wordt hierdoor dan
ook extra benadrukt.

Voortgezet onderwijs
Binnen het voortgezet onderwijs in Almere is de komende jaren nog sprake
van een lichte daling. Deze daling vindt plaats tot 2026. Daarna stijgt het aantal
leerlingen weer. Al het voortgezet onderwijs in Almere is algeheel toegankelijk
en niet wijkgebonden; alle leerlingen in Almere kunnen naar alle scholen voor
voortgezet onderwijs. Wanneer leerlingen kiezen voor een specifiek concept
of opleiding is het noodzakelijk om wellicht verder te reizen door de stad
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3. SAMENWERKING & WERKWIJZE
Scholen en schoolbesturen streven naar een zo hoog mogelijke

van belang dat digitaal inzicht wordt gecreëerd op zowel het niveau van de

onderwijskwaliteit voor alle kinderen in Almere. Door samenwerking tussen de

gebouwen als van de diverse scholen. Op dit moment wordt binnen de

scholen, besturen en gemeente kan het gehele onderwijsprofiel in Almere

gemeente een dergelijk transparant systeem voor gebouwbeheer en de

versterkt worden. Van belang in het onderwijsbeleid en huisvestingsbeleid is

behoefteplanning (door)ontwikkeld. Belangrijk hierin is dat de basisinformatie

dan ook een zekere mate van collectiviteit en solidariteit: samen

volledig en juist is. Deze gegevens betreffen vooral kwantitatieve gegevens

verantwoordelijk voor de onderwijsstructuur in Almere.

inzake capaciteit (locatie en gebouw), stichtingsjaren, behoefte, bezetting,
medegebruik, technische staat, technische en functionele aanpassingen,

Met In verbinding voor Almeers Talent wordt al richting gegeven aan de wijze

boekwaarden en leerlingenprognoses e.d.

waarop onderwijs en maatschappelijke functies samen werken aan preventie
en samenhang van deze functies. Dit vraagt samenwerking op inhoud,

Op dit moment vormt de verordening onderwijshuisvesting nog het juridisch

organisatie en huisvesting. Inhoudelijke samenwerking draagt bij aan een

kader voor de onderwijshuisvesting in de gemeente Almere. In het kader van

sterk pedagogisch klimaat. Organisatorische samenwerking kan gericht zijn op

de afspraken tussen de VNG, de PO-raad en VO-raad wordt beoogd dat ook

het realiseren van een complementair onderwijsaanbod in Almere door

het IHP een wettelijke status krijgt. In de toekomst kunnen het IHP en een

bijvoorbeeld de bredere inzet van school specifieke deskundigheid, het

daarop gebaseerde overeengekomen uitvoeringsagenda het uitgangspunt zijn

arrangeren van specifieke trajecten voor leerlingen (bijvoorbeeld gezamenlijke

voor de onderwijshuisvesting in Almere. Het IHP wordt dan in samenwerking

topklassen), gezamenlijke kennisontwikkeling en -uitwisseling, inzet van

met schoolbesturen en eventueel overige maatschappelijke instellingen

onderwijsspecialisten en middelen, de versterking van techniekonderwijs en

ontwikkeld én uitgevoerd, waarbij er overeenstemming is over de

het internationaal onderwijs etc. Het is wenselijk te komen tot een

huisvestingsagenda zoals opgenomen in het IHP. Deze kan dan een periode

samenhangend en op elkaar afgestemd onderwijsaanbod. Deze afstemming

van bijvoorbeeld 4 jaar beslaan (met een doorkijk voor een of meer volgende

dient ook ter voorkoming van enerzijds dubbelingen in het aanbod en

uitvoeringsperioden). Het IHP heeft echter wel een dynamisch karakter

anderzijds een efficiënte inzet van personen en middelen

vanwege de voortdurende actualisering op basis van ontwikkelingen in het
onderwijs zelf (bijvoorbeeld wijzigingen leerlingenaantallen) als in de

Een gezamenlijke visie op het onderwijsaanbod in combinatie met eventuele

omgeving van het onderwijs. Het IHP en de uitvoeringsagenda worden dan

huisvestingsconsequenties vraagt dan ook om een constructieve manier van

ook jaarlijks tegen het licht gehouden.

samenwerking en een inbedding van een IHP in het overleg tussen de
gemeente en schoolbesturen.

Belangrijk uitgangspunt in deze (op termijn aan de orde zijnde) werkwijze is

Zowel de gemeente als de schoolbesturen zijn gebaat bij een systeem waarin

dat er sprake is van overeenstemming tussen alle schoolbesturen over het IHP

de ruimtelijke behoeften en het gebouwenbeheer inzichtelijk zijn. Hierbij is het

en de uitvoeringsagenda (inclusief financiering). Wanneer het IHP leidend is,
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betekent dit immers dat schoolbesturen géén aanvragen meer anderszins
indienen. De aanvragen lopen of gaan altijd via het IHP en de
uitvoeringsagenda, die in gezamenlijkheid wordt opgesteld en afgewogen. Dit
geldt zowel voor vervanging van bestaande schoolgebouwen,
levensduurverlenging als uitbreiding van de capaciteit. Door het overleg zijn er
geen verrassingen meer voor de betrokken partijen; in die zin omvat alleen het
IHP de aanvragen voor huisvesting en wordt het IHP derhalve altijd
vastgesteld. Flexibiliteit blijft altijd noodzakelijk, bijvoorbeeld om acute
knelpunten op te lossen. Er wordt echter gestreefd naar een minimum aan
actualisatie of wijziging van de uitvoeringsagenda.
In onderstaande schema’s is deze werkwijze van jaarlijkse actualisering van de
uitvoeringsagenda weergegeven. Hierin wordt ervan uit gegaan dat het
beleidskader een langere werkingsduur heeft (maar indien nodig ook wordt
aangepast aan actuele ontwikkelingen), waaraan op dit moment samen met
de schoolbesturen wordt gewerkt. Mede op basis van dit beleidskader vindt
jaarlijkse actualisatie plaats van de uitvoeringsagenda (en daarmee ook de
doorkijk naar de volgende uitvoeringsagenda’s).
Deze werkwijze is nu nog niet aan de orde. Op grond van de verordening
behouden schoolbesturen nu de mogelijkheid om individueel aanvragen in te
dienen. De verordening vormt dan ook nog steeds het toetsingskader voor het
huisvestingsprogramma. Aanvullend kan echter wel worden besloten het
beleidskader in het IHP te hanteren als inhoudelijk toetsingskader (naast de
kwantitatieve aspecten met betrekking tot leerlingenprognoses, capaciteit
e.d.). Het met alle partijen afgestemde uitvoeringsprogramma vormt dan de
belangrijkste input voor het huisvestingsprogramma.
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4. KWALITEITSKADER
KWALITEITSKADER
Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen! Het huidige beleid van de
gemeente betreft het realiseren van ‘sobere en doelmatige’ scholen binnen de

4.1. MINIMUMNIVEAU
MINIMUMNIVEAU OMHOOG!

vigerende wet- en regelgeving. De gebouwen die gerealiseerd zijn, voldoen

In de toekomstige huisvesting wordt voorgesteld om het gehanteerde

aan toen geldende wet- en regelgeving, maar zijn gemeten naar de huidige

minimum (‘sober en doelmatig’) te veranderen in een kwaliteitsniveau waarbij

maatstaven in mindere mate toekomstbestendig, fris of duurzaam.

rekening wordt gehouden met:
•

Met het IHP streven de betrokkenen naar schoolgebouwen die in goede
technische en functionele staat verkeren, het onderwijs van nu en de

Het dan geldende Bouwbesluit (dit vormt sowieso een wettelijke
verplichting);

•

Frisse Scholen Klasse B wat betreft binnenklimaat en energiehuishouding.

toekomst goed accommoderen (en derhalve ook enige flexibiliteit hebben),
een verantwoorde energiehuishouding kennen en een voor leerlingen en

Alle nieuwe scholen worden op dit minimale niveau gerealiseerd. In de

medewerkers goed binnenklimaat hebben. Dit wordt gedaan door middel van

uitvoeringsagenda wordt tevens de ambitie voorgesteld om gefaseerd binnen

het definiëren van een beleidsmatig minimumniveau en aanvullende

een periode van 12 jaar ook de bestaande scholen op Frisse Scholen Klasse B te

kwaliteitsambities.

krijgen, daarbij weliswaar rekening houdend met de mogelijkheden van het
bestaande gebouw. Er zijn wellicht situaties waarbij er dusdanige

Eventuele vernieuwing van het gebouwenbestand (door herstructurering,

investeringen nodig zijn om het kwaliteitsniveau te realiseren waardoor de

afstoten, levensduurverlenging, vernieuwing e.d.) vindt plaats op basis van

vraag gesteld moet worden of het een duurzame investering is dan wel dat

gezamenlijke planvorming voor een wijk- en/of stadsdeel. Individuele

andere oplossingen moeten worden overwogen. Dit zal vragen om maatwerk

huisvestingsvraagstukken worden altijd bezien in de context van de gehele

op basis van diverse business cases en een toekomstbestendige visie ten

voorzieningenstructuur en de ontwikkelingen in de wijk en/of stadsdeel

aanzien van het gebouwenbestand. Het is echter van belang om voor

rekening houdend met de huidige en toekomstige huisvestingsbehoefte.

flexibiliteit van de gebouwenportefeuille zoveel als mogelijk alle scholen te

Voordat vernieuwing van gebouwen plaatsvindt, vindt beoordeling plaats of

realiseren op eenzelfde (aanvullend kwaliteits-) niveau; dit betekent dat deze

en in welke omvang de voorziening in de toekomst nodig zal blijven. Er wordt

ambitie in het gehele onderwijsveld wordt uitgesproken en nageleefd.

gezamenlijk voorkomen dat geïnvesteerd wordt in situaties die niet
toekomstbestendig zijn of lijken.

4.2. AANVULLENDE KWALITEIT
Naast het voorgestelde kwaliteitsniveau hebben schoolbesturen en gemeente
aanvullende ambities. Deze worden ingegeven door onderwijskundige en
gemeentebrede ambities en wet- en regelgeving (zie hiervoor de in hoofdstuk

2 omschreven ontwikkelingen). Zo wil de gemeente in 2022 energieneutraal

4.3. NIEUWBOUW NIET HEILIG
HEILIG; FLEXIBILITEIT WEL

zijn.

Wanneer een gebouw technisch en functioneel gedateerd is, wordt al snel
Aanvullende ambities wat betreft technische en functionele kwaliteiten,

geroepen om nieuwbouw. Dit zal zeker aan de orde zijn indien de huidige

architectuur/stedenbouw, flexibiliteit en multifunctionaliteit zijn in de

technische en functionele eisen als maatstaaf gelden (inclusief de

opvatting van de schoolbesturen voldoende gespecificeerd in de

kwaliteitskaders voor het PO en VO). Vervangende nieuwbouw is echter geen

Kwaliteitskaders PO en VO van Ruimte OK. Ook hier geldt dat voor bestaande

automatisme of heilig. Flexibiliteit en het binnenklimaat zijn dit daarentegen

voorzieningen maatwerk nodig zal zijn. Het toepassen van de kwaliteitskaders

wel, waarbij dit ook in bestaande bouw kan worden gerealiseerd. Soms kan

op de bestaande voorzieningen zal immers a. veelal leiden tot de conclusie dat

flexibiliteit en een verbeterd binnenklimaat eenvoudig gerealiseerd worden,

de bestaande gebouwen hieraan niet voldoen en b. dat het realiseren van dit

soms is dit echter door dragende en vaak bepalende constructies en/of

kwaliteitskader voor de bestaande gebouwen leidt tot hoge stichtingskosten

kostbare installaties ingewikkelder. In samenwerking tussen het onderwijs en

die vergelijkbaar zijn met vervangende nieuwbouw. Financieel gezien zal het

de gemeente wordt per project bepaald wat op basis van een kosten-baten

derhalve niet haalbaar zijn om het gehele gebouwenbestand naar dit

analyse de meeste voordelen biedt. Juist omdat flexibiliteit in bestaande bouw

geambieerd niveau te brengen. In de Kwaliteitskaders worden tevens

af en toe zo moeilijk te realiseren is, is het belangrijk om bij nieuwbouw hier

aanbevelingen gedaan voor speciale voorzieningen voor speciale

extra rekening mee te houden.

onderwijsbehoeften (SO en VSO) o.a. wat betreft toegankelijkheid. Dit vormt
voor alle nieuwbouwprojecten en de projecten waarin sprake is van

Om de haalbaarheid van het te realiseren kwaliteitsniveau te bepalen is het

levensduurverlenging van minimaal 25 jaar het uitgangspunt.

dan ook noodzakelijk om op basis van een inhoudelijke visie en een goede
gebouwanalyse een businesscase op te stellen waarin onderzocht wordt op

Voor wat betreft nieuwbouw wordt met het oog op veranderende wet- en

welke wijze de visie en de hiervoor benodigde huisvesting het beste

regelgeving en duurzaam bouwen geambieerd om nu reeds rekening te

gerealiseerd kan worden. Kennis van het bestaande gebouwenbestand is

houden met de (B)ENG-norm (bijna energie neutraal). Deze wordt voor

hierin van belang. Op basis van een te maken kosten-batenanalyse, inclusief

nieuwe scholen vanaf 2021 verplicht.

een kostenverdeling, is het van belang hierover overeenstemming te vinden
voordat een definitief project van start kan gaan.

Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om de resterende energiebehoefte
zelfstandig op te wekken door middel van hernieuwbare energiebronnen
(Almere energieneutraal in 2022). Tevens zal geanticipeerd moeten worden op
de energietransitie waarbij er geen gebruik meer wordt gemaakt van gas.
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5. FINANCIERINGSMODEL
Een aanvullend ambitieniveau draagt in positieve zin bij aan zowel de ambities,

waarvoor de gemeente formeel verantwoordelijk is. De gemeente heeft

doelstellingen en verantwoordelijkheden van de gemeente (gezonde en

tijdens de exploitatiefase baat bij een goed onderhouden gebouw zodat de

energieneutrale gebouwen, Almere Principles, etc.) als de schoolbesturen

vervangingsvraag uitgesteld wordt. En als bij de investering al nagedacht is

(een gezonde en kwalitatief betere leer- en werkomgeving, makkelijker in

over ander gebruik na functiewijziging, kan dit positief zijn voor eventuele

onderhoud, lagere energiekosten, etc.). Wanneer dan ook sprake is van

herbestemming.

aanvullende ambities, kunnen beide partijen ook onderdeel zijn van een
gezamenlijk financieringsmodel. In zo’n model worden de investeringskosten

Hieronder is schematisch het financieringsmodel weergegeven, waarbij

en exploitatiekosten bijeengebracht en wordt gekeken naar de gehele

beoogd wordt een deel van het schoolbestuurlijk budget voor (bijvoorbeeld)

levensduur. Door vanaf het begin van de investering na te denken over het

onderhoud en exploitatie in te zetten voor de investering (meer

gebouw en de gebouw gebonden kosten, kunnen investeringen worden

investeringsruimte creëren) om zodoende een betere kwaliteit te krijgen in

gedaan die op langere termijn terugverdiend kunnen worden. Denk

gebouw én daarmee een gunstiger onderhoud en exploitatie.

bijvoorbeeld aan verminderde energielasten en/of onderhoudskosten door
een hogere initiële investering. Het samen financieel verantwoordelijk zijn,
wordt tevens ingegeven doordat schoolbesturen baat hebben bij een gunstige
exploitatie, die het resultaat is van betere initiële kwaliteit c.q. investering en
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Een tweetal voorbeelden:
•

De gemeente ontvangt als onderdeel van de Algemene Uitkering uit het

De keuze voor (bijna)energie neutrale bouw draagt bij aan

Gemeentefonds middelen voor de onderwijshuisvesting. Deze middelen zijn

landelijke ambities en naderende wet- en regelgeving, maar draagt

echter niet geoormerkt, maar onderdeel van de lokale integrale afweging met

ook bij aan verminderde uitgaven aan energiekosten. Er is echter

betrekking tot de begroting. Jaarlijks worden keuzes hierin gemaakt voor de

vaak wel sprake van een hoger investeringsbedrag aan de voorkant

diverse beleidsterreinen.

om een (bijna) energieneutraal resultaat mogelijk te maken.
•

Een niet flexibel indeelbaar gebouw is qua investeringskosten een

In het kader van het vernieuwen, uitbreiden en verduurzamen van de

voordeligere optie. Wanneer men echter rekening houdt met

huisvestingsportefeuille is het wenselijk een (redelijke) schoolbestuurlijke

veranderende gebruiksbehoeften, kan een flexibele opzet van een

bijdrage te koppelen aan de investeringsagenda van de gemeente voor wat

gebouw op langere termijn leiden tot besparingen van bijvoorbeeld

betreft de onderwijshuisvesting. Op die wijze kan meer investeringsruimte

onderhoud/verbouwkosten.

worden gerealiseerd en derhalve een hogere kwaliteit. Deze extra
schoolbestuurlijke investeringen moeten wel duidelijk leiden tot extra

5.1. COMBINEREN VAN GELDSTROMEN
GELDSTROMEN

kwaliteit in de exploitatiefase van de scholen (en mogen bijvoorbeeld niet
nodig zijn vanwege een tekortschietende basisfinanciering voor de

Scholen ontvangen als onderdeel van de lumpsumvergoeding voor de

onderwijshuisvesting).

huisvesting een materiële instandhoudingsvergoeding voor exploitatie en
onderhoud. In principe hebben PO en SO (nog) een wettelijk

Deze gezamenlijke financiering geldt voor zowel vervangende nieuwbouw

investeringsverbod4. Schoolbesturen mogen de lumpsummiddelen van het

(primair verantwoordelijkheid gemeente) als levensduurverlenging

Rijk slechts aanwenden voor die zaken waarvoor de middelen zijn bedoeld

(onderhoud en functionele aanpassingen, waarvoor schoolbesturen primair

(o.a. artikel 148, WPO). Voor het voortgezet onderwijs is geen sprake van een

verantwoordelijk zijn). In beide situaties is sprake van cofinanciering, bij

investeringsverbod. Het ligt voor de hand om voor het primair en voortgezet

vervangende nieuwbouw door het schoolbestuur, bij levensduurverlenging

onderwijs een gelijke beleidslijn te volgen; investeringen vanuit de

door de gemeente.

schoolbesturen zijn gelegitimeerd wanneer het leidt tot voordelen in de
exploitatie (en derhalve terugverdiend kunnen worden vanuit de exploitatie)5.

4

Als onderdeel van de afspraken tussen de VNG en PO-raad wordt voorgesteld het
investeringsverbod voor schoolbesturen op te heffen. Dit moet in wetgeving worden
gewijzigd.
5
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel doordecentralisatie onderhoud en
functionele aanpassingen in het PO en SO heeft de staatssecretaris aangegeven dat

een redelijke bedrage van de schoolbesturen gelegitimeerd is wanneer het leidt tot
exploitatievoordelen.
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Het totale beschikbare bedrag voor een school op het minimum beoogde

5.2. VOORFINANCIEREN

niveau is op basis van een grove berekening met een normvergoeding van

Het combineren van geldstromen om zo gezamenlijk een hoger ambitieniveau

€ 1.950 per m2 BVO in totaal circa € 4.054.050 (2.079 m² x € 1.950). Hiervoor

te realiseren, kan op diverse manieren; denk bijvoorbeeld aan recentralisatie

wordt een onderwijsgebouw gerealiseerd dat voldoet aan de dan geldende

van schoolbestuurlijke middelen voor onderhoud en exploitatie naar de

eisen. Wanneer sprake is van een aanvullend ambitieniveau, met aanvullende

gemeente (waarbij de gemeente dan ook de verantwoordelijkheden

kosten van – in dit rekenvoorbeeld - € 400,- extra per m², vraagt dit een

overneemt wat betreft de exploitatie) of via voorfinanciering van ambities.

aanvullende investering van € 831.600,- (2.079 m² * € 400,-). Hierbij wordt
uitgegaan van de realisatie van een energiezuinig gebouw, welke tevens

Voorgesteld wordt een model van voorfinanciering waarbij conform wet- en

onderhoudsvriendelijk is. Indien scholen 25 % van de inkomsten voor

regelgeving de verantwoordelijkheid voor exploitatie en onderhoud bij de

onderhoud en schoonmaak afstaan en 80 % van de inkomsten voor energie,

schoolbesturen blijft liggen.

heeft de hier beschreven denkbeeldige school per jaar circa € 31.000 ‘over’ aan
investeringsruimte. Dit leidt tot de mogelijkheid om, bij een rentepercentage

In dit model investeert de gemeente Almere het benodigde bedrag voor het

van 1,75 % en een aflosperiode van 15 jaar, de helft van de aanvullende

schoolgebouw op het hogere ambitieniveau (zie paragraaf 4.2). Hierbij is het

behoefte te financieren. Aangezien ook een deel van het budget gebruikt

maximaal te investeren bedrag, dat het schoolbestuur met rente terug moet

wordt voor aanvullende functies, is het mogelijk om ook vanuit de huursom

betalen, gebaseerd op het exploitatievoordeel dat behaald wordt in verband

een deel te vragen voor aanvullende gerealiseerde ambities. Opgemerkt moet

met de duurzame en onderhoudsvriendelijke huisvesting. In een

worden dat hier sprake is van een theoretisch rekenvoorbeeld, dat, zowel voor

overeenkomst worden de afspraken hierover vastgelegd tussen de gemeente

de extra ruimtebehoefte als het aanvullend ambitieniveau nog bestuurlijk nog

en het schoolbestuur.

dient te worden besproken en eventueel te worden vastgesteld.

5.3. EEN REKENVOORBEELD VAN COFINANCIERING

Resumerend wordt voorgesteld om bij zowel vervangende nieuwbouw als

Over de mate van voorfinanciering door de schoolbesturen dienen nog nadere
afspraken gemaakt te worden. Hier volgt echter een rekenvoorbeeld voor een

levensduurverlenging uit te gaan van combinatie van geldstromen
(levensduurbenadering; total cost of ownership) en daarmee cofinanciering
door de gemeente en de schoolbesturen.

mogelijke vorm of omvang van voorfinanciering. Een 14-klassige
nieuwbouwschool (circa 336 leerlingen) heeft recht op 1.890 m² BVO voor het
onderwijs. Indien wordt uitgegaan van een extra ruimtebehoefte van 10 % voor
aanvullende functies is behoefte aan een totaal van 2.079 m² BVO dat
gerealiseerd zou worden voor een dergelijke school.
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6. SCENARIO’S & AMBITIES
In Almere is in algemene zin sprake van een drietal situaties: groei, krimp en

C.

Krimp: transformatie

stabilisatie. In alle situaties is het de ambitie van het onderwijsveld om vanuit

•

Er is te veel huisvesting in de bestaande situatie, welke niet past bij de

de inhoudelijke uitgangspunten onderwijsvoorzieningen te realiseren die

inhoudelijke ambities en mogelijkheden van een gebied.

antwoord kunnen geven op alle onderwijsvragen van kinderen en ouders in de

•

specifieke context. Dit hoeft dan echter niet altijd vanuit de eigen
bestuurskolom te worden vormgegeven of aangeboden.

Bij krimp wordt er een overleg gepland met de schoolbesturen voor een
eventuele herschikking van de gebouwen.

•

Gebouwen worden alleen teruggegeven wanneer er volledige leegstand
is, waarbij de gemeente vervolgens onderzoekt welke nieuwe functie het

6.1. DRIETAL ONTWIKKELINGSSCENARIO’S
ONTWIKKELINGSSCENARIO’S
Vanuit de situaties van groei, krimp en stabilisatie is een drietal
ontwikkelingsscenario’s voor huisvesting te destilleren.

gebouw kan krijgen.
•

aangevraagd kunnen worden voor medegebruik.
•

voor de langere termijn. Er is sprake van semipermanente huisvesting

•

6.2. AMBITIES PRIMAIR
PRIMAIR ONDERWIJS

voor het opvangen van de piek waarbij de huisvesting korter dan 15 jaar

Veel gemeenten en basisscholen hebben de ambitie om brede voorzieningen

nodig is. Bij TOH die langer nodig is dan 15 jaar, vindt dit plaats in

met meerdere kindfuncties (onder één dak) te realiseren voor 0-12-jarigen.

permanente bouw. Wanneer er sprake is van groei in bestaande oudere

Deze ontwikkeling wordt mede gestimuleerd door de wens te komen tot

wijken, dan kunnen er bestaande gebouwen beschikbaar worden gesteld.

doorlopende ontwikkelings- en leerlijnen.

B. Krimp en stabilisatie: verduurzaming
•

het gebouw, ook wanneer het gebouw niet alleen onderwijs huisvest.

Het realiseren van voldoende huisvesting van goede kwaliteit, voor alle
leerlingen in het groeigebied. Er is sprake van permanente huisvesting

De gebouwen worden zoveel mogelijk in gebruik gegeven aan het
onderwijs en de besturen zorgen voor het beheer en de exploitatie van

A. Groei
•

Het opheffen van het Brinnummer heeft als gevolg dat er geen lokalen

Ook in Almere bestaat de bestuurlijke ambitie om te komen tot brede

De bestaande huisvesting past binnen de inhoudelijke ambitie voor een

voorzieningen of integrale kindcentra (IKC’s) waarin in elk geval basisscholen

wijk en voldoet aan de gestelde uitgangspunten. De huisvesting wordt

en voorschoolse voorzieningen zijn gehuisvest. Er zijn diverse IKC-pilots en in

verduurzaamd. Er wordt in de bestaande portefeuille

elke wijk is reeds een Brede School. In deze ontwikkeling dient de nadruk te

Gekeken naar het binnenklimaat en de energiehuishouding, eventueel

liggen op inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen verschillende

gecombineerd met functionele aanpassingen.

voorzieningen in een wijk. De IKC’s zijn ook een belangrijk instrument voor
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passend onderwijs en het voorzien in een sluitende zorgstructuur waarbij er

•

In de eventuele transformatie van de voorzieningenstructuur neemt de

veel aandacht is voor preventie. Onderwijs en jeugdzorg komen hierin samen.

vorming van IKC’s een belangrijke plaats in. Het combineren van elkaar

En de verbreding in opvang, deskundigheid en professionaliteit biedt hiertoe

versterkende functies is een belangrijk uitgangspunt. Het gaat hier primair

meer mogelijkheden dan in de huidige soms nog versnipperde

om onderwijs, opvang, (jeugd-)zorg, maar ook culturele en sportieve

voorzieningenstructuur.

functies.
•

Mede in het kader van de vorming van brede voorzieningen met

Gezamenlijke huisvesting is niet noodzakelijk om deze samenwerking te

meerdere disciplines worden ook de ondersteuningsprofielen in een wijk

bewerkstelligen, maar bevordert dit wel. Samen in een gebouw biedt betere

op elkaar afgestemd zodat er binnen de mogelijkheden van de scholen

garanties voor afstemming en samenhang tussen de verschillende functies. De

sprake is van een ‘dekkend’ of ‘sluitend’ geheel aan arrangementen voor

ontmoeting en daarmee ook samenwerking wordt ruimtelijk gestimuleerd.

de kinderen uit de wijk.

Tevens is het realiseren van solitaire functies onwenselijk gezien de

•

toekomstbestendigheid hiervan. In het licht van (ver)nieuwbouw en renovatie

De huisvesting dient voor iedereen financieel haalbaar te zijn, dit geldt
voor zowel de initiële investering als de langere termijn exploitatie.

wordt immers gekozen voor duurzame oplossingen waarin flexibiliteit en

•

multifunctionaliteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Huisvesting vormt in mindere mate een instrument voor concurrentie;
elke leerling in Almere heeft in beginsel recht op dezelfde ruimtelijke
randvoorwaarden. Dit krijgt primair vorm op stadsdeel- of wijkniveau. Het

-

Uitgangspunten

is niet haalbaar om alle scholen in de gehele gemeente op hetzelfde

Voor het primair onderwijs en de spreiding hiervan zijn de volgende

moment op hetzelfde niveau te brengen. Planvorming vindt dan ook op

uitgangspunten aan de orde:

minimaal wijkniveau plaats, bijvoorbeeld door alle scholen in een bepaalde

•

Er wordt een voorzieningenstructuur gecreëerd van voldoende ‘stabiele

wijk daar waar mogelijk tegelijkertijd te verduurzamen.

massa’s’. Dit betekent dat er onderwijsvoorzieningen worden gerealiseerd

•

Bij groei van een school vanwege populariteit/imago, wordt verwezen

van minimaal 14 ‘traditionele klassen’ per gebouw; ook wel circa 336

naar leegstand in de nabijheid. Oplossingen voor (tijdelijke)

leerlingen. Deze massa is nodig voor inhoudelijke en organisatorische

capaciteitsproblemen worden éérst gezocht binnen het huidige

stabiliteit, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een IKC/Brede School, het

gebouwenbestand. Uitruil van schoolgebouwen (scholencarrousels),

realiseren van onderwijsondersteuning (bijvoorbeeld IB-/RT-ers,

deelgebruik, het overstijgen van wijkgrenzen of opdelen van

zorgprofessionals), passend onderwijsarrangementen én het kunnen

voorzieningen zijn daarbij nadrukkelijk in beeld.

exploiteren van de huisvesting.
Het is niet noodzakelijk dat de massa gelijk staat aan één school/BRIN-

•

Solidariteit leidt ertoe dat daar waar zich knelpunten voordoen, deze in
het licht van de gezamenlijkheid worden opgelost. De primaire

nummer, de massa kan ook vormgegeven worden door twee scholen op

verantwoordelijkheid ligt bij de betreffende schoolbesturen,

een locatie samen te huisvesten.

oplossingsrichtingen worden besproken binnen de overlegstructuur (zie
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samenwerking, paragraaf 3) en consequenties van de gekozen oplossing

Uitgangspunten

worden gezamenlijk gedragen.

•

Er wordt voldoende huisvestingscapaciteit voor alle voortgezet
onderwijsleerlingen in Almere gerealiseerd.

6.3. AMBITIES VOORTGEZET
VOORTGEZET ONDERWIJS

•

instrument voor concurrentie; elke leerling in Almere heeft in beginsel

Een sterk stelsel van funderend onderwijs in Almere impliceert een goede
aansluiting tussen het PO en VO. Leerlingen dienen na de basisschool op de
juiste plek te komen en voldoende mogelijkheden te hebben voor wijziging

recht op dezelfde ruimtelijke randvoorwaarden.
•
•

vanuit het PO om meerdere onderwijsconcepten in het VO een plek te geven,
wordt gedragen door het VO. De huisvesting dient deze inhoudelijke en
organisatorische ontwikkelingen ook te faciliteren.
Het voortgezet onderwijs dient enerzijds aan te sluiten op de interesses van
een leerling, anderzijds dient het aan te sluiten op de economische

Er is sprake van een tussen de betrokken schoolbesturen samenhangend
en op elkaar afgestemd onderwijsaanbod op gemeenteniveau.

leerlingen van 10-14. Dit vraagt echter afstemming met de ontwikkeling van
integrale kindcentra en derhalve afstemming tussen PO en VO. Ook een wens

De huisvesting dient voor iedereen financieel haalbaar te zijn. Dit geldt
voor zowel de initiële investering als de langere termijn exploitatie.

van leerroutes indien aan de orde. Voor doorgaande ontwikkelingslijnen
ambieert het voortgezet onderwijs de ontwikkeling van Junior Colleges voor

Ook in het voortgezet onderwijs vormt huisvesting in mindere mate een

Om pieken en dalen op individuele scholen te reguleren, verdient het
aanbeveling dat de VO-schoolbesturen onderling afspraken maken over het
aannamebeleid van leerlingen dan wel het verwijzingsbeleid. Ook in het
voortgezet onderwijs geldt dat leegstandsbeleid prioriteit heeft.

6.4. (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

ontwikkelingen en het mogelijke toekomstperspectief van de leerling. Een

Almere kent een bijzondere traditie daar waar het gaat om speciaal onderwijs,

voorbeeld is het groenonderwijs zoals ingericht door Groenhorst. Andere

waarbij het lange tijd de ambitie was geen speciale voorzieningen te realiseren

ambities liggen op het gebied van techniekonderwijs (toenemende behoefte

maar uit te gaan van reguliere opvang met ondersteuning vanuit een

aan technisch geschoolde werknemers) en internationaal onderwijs. De

expertisecentrum6. Dit concept is niet houdbaar gebleken. Uitgangspunt is en

aanwezigheid van internationaal onderwijs alsook beroepsonderwijs is van

blijft echter dat iedere leerling een passende plek moet krijgen in Almere en

belang voor het economisch vestigingsklimaat van (internationale) bedrijven

dat daarvoor de juiste voorzieningen aanwezig moeten zijn.

en hun medewerkers. Wederom dienen de inhoudelijke en organisatorische
behoeften van het onderwijs in de huisvesting een passende plek te krijgen.

Mede in verband met de groei van het speciaal onderwijs maken sommige
scholen nog gebruik van tijdelijke onderwijshuisvesting. In relatie tot de

6

Project/stichting Gewoon Anders.
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opgaaf voor passend onderwijs is het wenselijk om hiervoor permanente
oplossingen te realiseren.
Met de verduurzaming van de panden en het realiseren van een hoger
kwaliteitsniveau is een van de aspecten vanuit passend onderwijs de
bereikbaarheid/toegankelijkheid van de gebouwen. Ook de aanwezigheid van
kleinere ruimtes voor bijvoorbeeld gesprekken met IB-ers, time-outs en/of
zorgvraagstukken zijn noodzakelijk.
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7. UITVOERINGSA
UITVOERINGSAGENDA
In overleg met de schoolbesturen is een aantal prioriteitswijken benoemd. In

voorzieningen problemen met de toe- en uitvoer van de leerlingenstromen in

deze prioriteitswijken is veelal sprake van (toenemende) leegstand en

de wijk.

technische en functioneel gedateerde schoolgebouwen. Vanuit de

7.1. PRIORITEITSWIJKEN PRIMAIR
PRIMAIR ONDERWIJS

gebouwelijke situatie, maar ook de sociaalmaatschappelijke context van deze
prioriteitswijken is het wenselijk hier te komen tot vernieuwing van de
voorzieningenstructuur. Knelpunten moeten hier worden opgelost op basis

Stedenwijk, Molenbuurt/Buiten 1, Almere Haven en Almere Stad 1 worden

van een doordachte toekomstvisie voor de wijk, die meerwaarde heeft voor

aangemerkt als prioriteitswijken voor de periode 2018 - 2021; deze wijken

het onderwijs en de wijkontwikkeling als totaliteit. Indien mogelijk worden

dienen in samenhang met eventuele stadsbrede ontwikkelingen bezien te

hierin ook het voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

worden.

betrokken. Van belang hierin is inhoudelijke en organisatorische afstemming
en daarmee visievorming om te komen tot de juiste onderwijshuisvesting voor
een wijk (wel of niet integratie van voorschoolse voorzieningen en
basisonderwijs, wel of niet junior colleges e.d.). In en na overleg met
betrokkenen wordt per project bepaald wat op basis van een kosten-baten
analyse de meeste voordelen biedt. Hierin dient ook rekening gehouden te
worden met een verantwoorde balans tussen identiteit en keuzevrijheid, het
garanderen van onderwijskundige kwaliteit en het financieel kunnen
handhaven van een gespreide en bereikbare voorzieningenstructuur.
De voorgestelde aandachtsgebieden of prioriteitswijken zijn Stedenwijk,
Molenbuurt/Buiten 1, Almere Haven en Almere Stad 1. Naast deze wijken
worden er vanzelfsprekend in Poort en Nobelhorst onderwijsvoorzieningen
gerealiseerd op basis van de ontwikkeling van de stad Almere. In de realisatie
van deze voorzieningen wordt daar waar mogelijk rekening gehouden met of
invulling gegeven aan de uitgangspunten in dit IHP. Naast deze uitbreiding van
voorzieningen zijn er knelpunten op het gebied van (verkeers-)veiligheid die
aandacht vragen; in de Noorderplassen en bij Buiten 2 zijn er bij de grote
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Zie bijlage II voor overzichtskaarten van de benoemde wijken.

-

Deze visie moet vertaald worden naar de toekomstige onderwijshuisvesting.

Stedenwijk

Stedenwijk is een van de oudste wijken van Almere. De wijk heeft een

Het aantal voorzieningen i.c. scholen lijkt nu te groot voor Stedenwijk.

bovengemiddelde sociale problematiek en kent complexe thuissituaties

Clustering c.q. fusie dan wel afstoten of opheffen lijkt noodzakelijk om de

(multi-problematiek), waarin vaak sprake is van financiële problematiek en

voorzieningenstructuur passend te maken. Hiertoe is planvorming door de

eenoudergezinnen.

schoolbesturen noodzakelijk alvorens herstructurering plaatsvindt.
Stedenwijk
School

Bestuur Bouwjaar

Er zijn in Stedenwijk vier wijkscholen en een school met een stedelijke functie,
Het Samenspel
De Achtbaan
De Driemaster
De Delta
Al-Iman
Totaal

de Islamitische basisschool Al-Iman. De scholen werken samen in het kader
van passend onderwijs (Passend Onderwijsvergaderingen op wijkniveau).
Maar ook buiten deze overleggen is er sprake van korte lijnen en goed
onderling contact. Anno 2017 volgen circa 1.000 leerlingen onderwijs in
Stedenwijk. Dit aantal daalt tot 2030 tot circa 800 leerlingen. Een relatief groot
deel van deze leerlingen (respectievelijk 300 in 2017 en 230 in 2030) zit op de
basisschool Al-Iman. De Al-Iman ervaart een ruimtetekort en zou graag een
dislocatie openen elders in Almere.
De schoolgebouwen zijn technische en functioneel gedateerd en verspreid
over de verschillende locaties is veel leegstand. Te zien is dat anno 2017 alle
scholen reeds een overcapaciteit kennen die de komen jaren zal toenemen. De
totale beschikbare capaciteit is circa 7.900 m2 BVO, terwijl de behoefte circa
5.900 m2 BVO (2017) à 4.950 m2 BVO (2030) is.
Optimalisering van de huisvesting is wenselijk en noodzakelijk zodat de
schoolbesturen minder overcapaciteit in stand moeten houden (en daaraan
middelen moeten besteden). Gezien de ontwikkeling van de
leerlingenaantallen in deze wijk ligt vernieuwing (in welke vorm dan ook:
vervanging dan wel renovatie) van de bestaande capaciteit niet voor de hand.
Herstructurering van de voorzieningen passend bij de toekomstige
leerlingenaantallen ligt voor de hand. Hiertoe is het noodzakelijk dat op korte
termijn een onderwijs- en huisvestingsvisie voor Stedenwijk wordt ontwikkeld.
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ASG
ASG
Prisma
SKO
St. Noor

1980
1982
1981
1980
1980

Leerlingenprognoses
2017
2030
291
257
157
119
124
92
117
86
291
230
980
784

Ruimtebehoefte
2017
2030
1666
1494
989
801
828
665
790
634
1665
1357
5938
4951

Capaciteit
(m2 BVO)
2616
1110
1130
1099
1919
7874

+/capaciteit
1122
309
465
465
562
2923

-

Molenbuurt/Buiten 1

aanpassing van de voorzieningenstructuur voor het onderwijs vindt eerst

Vier van de vijf wijken in Buiten 1 hebben geen huisvestingsknelpunten die

plaats op basis van deze door de scholen c.q. schoolbesturen op te stellen

opgelost moeten worden. Op termijn is er hier de wens de bestaande

onderwijsvisie. Enkel transformatie of verduurzaming van de bestaande

gebouwenportefeuille te verduurzamen. Onderzocht kan wel worden in

voorzieningen is niet aan de orde, maar eerst op basis van een door de scholen

hoeverre de scholen qua omvang kunnen worden vergroot ten behoeve van

en schoolbesturen gedragen visie.

diverse onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken. De wijk

Molenbuurt (Almere Buiten 1)
School
Bestuur Bouwjaar

Molenbuurt kent echter de nodige vraagstukken. Deze wijk wordt getypeerd
als een krachtwijk met de nodige sociale problematiek. Het is een zeer
gemengde wijk, waarbij vergrijzing optreedt.

De Kring
ASG
Het Kompas
Prisma
De Goede Herder SKO
De Tjasker
ASG
Totaal

In de Molenbuurt zijn vier relatief kleine scholen bij elkaar gesitueerd. Van
samenwerking is geen tot nauwelijks sprake. Tevens is het aanbod van
voorschoolse en naschoolse voorzieningen versnipperd. Mede vanwege de
sociale problematiek is het wenselijk te komen tot inhoudelijke en
organisatorische samenwerking tussen de maatschappelijke voorzieningen.
De eventuele vernieuwing van de onderwijshuisvesting kan hier wellicht ook
een bijdrage aan leveren.
Hierna zijn enkele feitelijke gegevens te zien van de scholen in Molenbuurt.
Alleen De Kring heeft een ruimtetekort dat de komende jaren echter zal
verminderen. De overige scholen kennen een overcapaciteit. Voor de korte
termijn is nog sprake van passende capaciteit, in de toekomst is sprake van
een geringe (normatieve) overcapaciteit van circa 500 m2 BVO (2030).
In het kader van de wijkontwikkeling c.q. versterking van de wijk kan
onderzocht worden in hoeverre de vernieuwing van de onderwijshuisvesting
(renovatie/levensduurverlenging) een bijdrage hieraan kan leveren. Ook voor
Molenbuurt geldt dat het wenselijk is te komen tot een gezamenlijke
onderwijsvisie en visie op de ontwikkeling van de wijk en op basis hiervan te
komen tot een daarvoor benodigde voorzieningenstructuur. Eventuele
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1984
1984
1986
1984

Leerlingenprognoses
2017
2030
334
277
110
113
184
176
155
145
783
711

Ruimtebehoefte
2017
2030
1883
1595
754
770
1128
1085
984
931
4749
4381

Capaciteit
(m2 BVO)
1477
1154
1108
1154
4893

+/capaciteit
-118
384
23
223
512

-

schoolbesturen inzake handhaving en renovatie, is het wenselijk gezien ook de

Almere Haven

Almere Haven is de oudste wijk van Almere. Het is een zeer diverse wijk waarin

ouderdom en leegstand van de gebouwen te komen tot gezamenlijke

zowel sociale woningbouw als koopwoningen staan. Er zijn zeven scholen in

visievorming voor Almere Haven. Aanpassing van eventueel de bestaande

Haven van diverse richtingen en/of denominaties. De scholen werken samen

voorzieningenstructuur vindt eerst plaats na planvorming door de

via overleggen in de wijk, samenwerkingsverbanden en bestuurlijke

schoolbesturen, dan wel dat planvorming leidt tot andere keuzes.

overleggen. Er vindt op wijkniveau afstemming plaats over de behoeften van
leerlingen en het gebruik maken van elkaars expertise. Inhoudelijke

In onderstaande tabel zijn enkele feitelijke gegevens van de scholen in Almere

samenwerking vindt vooral binnen de eigen besturen plaats. De Loofhut is de

Haven weergegeven. Te zien is dat het leerlingenaantal van de scholen relatief

Brede School van Almere Haven.

stabiel blijft bij De Flierefluiter, De Ark, De Regenboog, Aquamarijn. Ondanks
deze stabilisering is er sprake van een overcapaciteit van circa 3.500 m2 op

In Almere Haven komen leerlingen zowel vanuit de eigen wijk als van buiten

termijn.

de wijk. De leerlingen die van buiten de wijk Almere Haven komen, kiezen voor

Almere Haven
School

Bestuur Bouwjaar

een school in Almere Haven vanwege de specifieke onderwijsconcepten. Er is
immers een divers aanbod aan onderwijsconcepten; onder andere
jaarklassystemen, Jenaplan- en Montessorionderwijs zijn aanwezig. Tevens zijn
er scholen met NEO-klassen. De scholen variëren in omvang en, op IKC De
Laren na, is de leeftijd van de scholen circa 40 jaar. De oudere scholen hebben
te maken met hoge onderhoudskosten. Daarnaast zijn er klachten met

De Flierefluiter
ASG
De Ark
Prisma
De Loofhut
SKO
De Regenboog
Prisma
De Polderhof
ASG
IKC De Laren/Aquamarijn
ASG
Klaverweide
ASG
Totaal

betrekking tot het binnenklimaat.
De schoolbesturen hebben aangegeven tevreden te zijn over de huidige
spreiding in Almere Haven. Bij voorkeur worden de zeven locaties/scholen
gehandhaafd en gerenoveerd. Vanuit ontwikkelingen in de wijk en de
wijkgedachte zijn er wellicht ook mogelijkheden de portefeuille te
optimaliseren, daarbij ook rekening houdend met de wijkontwikkeling en de
ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de daarmee samenhangende
ruimtebehoefte.
Er is ook een wens vanuit scholen en de wijk om aandacht te besteden aan de
vernieuwing van de VO-school De Meergronden. Ondanks de wens van de
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1980
1977
1979
1980
1978
2016
1980

Leerlingenprognoses
2017
2030
435
454
180
182
183
141
335
354
279
239
158
161
236
206
1806
1737

Ruimtebehoefte
2017
2030
2388
2486
1107
1117
1122
913
1885
1983
1604
1406
995
1011
1389
1240
10490
10156

Capaciteit
(m2 BVO)
2911
1216
1125
2630
1683
1806
2281
13652

+/capaciteit
425
99
212
647
277
795
1041
3496

om de schoolgebouwen te verduurzamen, echter ook pas ná inhoudelijke
uitwerking van een visie voor de wijk.

-

Almere Stad 1

In Almere Stad 1 zijn scholen met (erg) veel leegstand en scholen die een
ruimtekort ervaren (zie tabel hieronder). Er zijn drie scholen met een
normatieve leegstand van meer dan 1.000 m2 BVO op termijn. De totale
overcapaciteit bedraagt circa 6.000 m2 BVO. Daarnaast kennen veel gebouwen
in Almere Stad 1, met name in Parkwijk, een vorm van semipermanente bouw.
Mede hierdoor wordt een matig binnenklimaat ervaren, hetgeen leidt tot
koude in de winter en (te hoge) warmte in de zomermaanden. De veiligheid
van schoollocaties wat betreft halen en brengen van leerlingen laat te wensen
over.
Voorgesteld wordt om in en na overleg met de schoolbesturen eventueel door
middel van een scholencarrousel een evenwichtigere gebouwverdeling te
realiseren. Een mogelijke inhoudelijke doorontwikkeling (en op termijn
transformatie) voor wat betreft een onderwijscampus kan tot stand komen in
het noordwestelijk deel van de Parkwijk. Hier zijn meerdere voorzieningen
gevestigd, waaronder het voortgezet onderwijs, welke samen kunnen worden
betrokken in deze ontwikkeling. Tevens wordt ook voor Parkwijk voorgesteld
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Op plaats vijf qua prioritering ligt Almere Stad 5, een van de eerstvolgende
gebieden waar inhoudelijke visievorming zou kunnen leiden tot versterking
van de infrastructuur.

7.2. STADSBREDE VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN
Almere kent vanzelfsprekend onderwijsvoorzieningen voor primair onderwijs
met een stadsbrede functie. Deze voorzieningen kennen een ruimer

Voor deze stedelijke voorzieningen zijn de belangrijkste
huisvestingsvraagstukken:

voedingsgebied dan alleen de wijk waarin de school is gesitueerd. Het gaat

•

Een ruimtevraagstuk van de Vrije School.

hier onder andere om vernieuwingsscholen (Vrije School), scholen met een

•

Een ruimtevraagstuk i.c.m. de wens om een dislocatie te openen van de
Al-Iman.

specifieke denominatie (Al-Iman) en speciale basisscholen (De Watertuin, De
Klimop en De Bombardon). In het onderstaande kaartje zijn deze scholen

•

De ambitie om een internationale campus te realiseren van de
International School (Primary School).

weergegeven.
•

De Waterspiegel en De Oase die, indien mogelijk, samen gehuisvest
kunnen worden.

•

Voor alle scholen de wens om (op termijn) te verduurzamen.

De drie speciale basisscholen in Almere - De Watertuin, De Klimop en De
Bombardon - zijn nu verspreid gehuisvest in Almere. Met het oog op een
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goede spreiding en bereikbaarheid is het wenselijk om ook in de wijken Haven

7.3. VOORTGEZET ONDERWIJS

en Poort een SBO-locatie te huisvesten. In Haven zou dit mogelijk kunnen in
schoolgebouwen die op termijn beschikbaar komen door inkrimping van het

De spreiding en bereikbaarheid van het voortgezet onderwijs is goed. Alle

gebouwenbestand voor het basisonderwijs (dit dient onderdeel te zijn van de

scholen voor voortgezet onderwijs zijn algeheel toegankelijk en afhankelijk

visieontwikkeling voor Haven). In Poort zou dit mogelijk zijn op het moment

van de keuze die leerlingen en ouders maken voor denominaties, niveaus

dat de 20-klassige basisschool aan de Slowakijehof vrijkomt.

en/of concepten kan een leerling in heel Almere voortgezet onderwijs volgen.

Voordat deze spreiding aan de orde is, dient het beleid met betrekking tot de

Een aantal schoolgebouwen is verouderd en heeft een leeftijd van circa 35 à

SBO’s door de betrokken schoolbesturen verder ontwikkeld te worden. In het

40 jaar. Met dit IHP wordt voorgesteld om in het licht van de doorlopende

kader van passend onderwijs zouden in dit verband keuzes kunnen worden

ontwikkelings- en leerlijnen een eventuele actualisatie en vernieuwing van het

gemaakt van verregaande spreiding en koppeling aan het reguliere onderwijs

gebouwenbestand van het voortgezet onderwijs in lijn te laten lopen met de

(school in school, klas in school), dan wel verdere concentratie van de

voorgestelde ontwikkelingen in het primair onderwijs. Hiermee wordt bedoeld

specialistische voorzieningen. Vooralsnog blijft de huidige spreiding van de

dat huisvestingsontwikkelingen voor een school altijd worden bezien in relatie

SBO’s gehandhaafd. Renovatie, levensduurverlenging en/of vervangende

tot mogelijke andere huisvestingsontwikkelingen dan wel onderwijskundige

nieuwbouw is eerst aan de orde na integrale planvorming met betrekking tot

ontwikkelingen. Met andere woorden of een vernieuwing van een school kan

het speciaal basisonderwijs.

bijdragen aan een onderwijskundige ambitie die verder gaat dan de ene
school. Dit kan bijvoorbeeld betekenen het ontwikkelen van Junior Colleges in

Daarnaast wordt er door het Taalcentrum Almere onderwijs gegeven aan

Stedenwijk, alsmede de realisatie van Internationaal Onderwijs in een

nieuwkomers, die het Nederlands als tweede taal willen leren. De kerntaak van

campussetting. Ook een onderwijslocatie waar techniekonderwijs centraal

het Taalcentrum is het bieden van intensief onderwijs op maat met een sterk

staat, is een belangrijke onderwijskundige wens in het voortgezet onderwijs.

accent op Nederlands taalonderwijs aan verschillende doelgroepen. De

Ook voor het voortgezet onderwijs geldt de ambitie te komen tot de

leerlingen die gebruik maken van het Taalcentrum hebben gemeen dat zij in

gebouwen die flexibel en multifunctioneel inzetbaar zijn.

het onderwijs en in de maatschappij minder goed functioneren dan op basis
van capaciteiten verwacht mag worden. Voor leerlingen in het VO duurt het

In onderstaand kaartje zijn de scholen voor voortgezet onderwijs

programma maximaal twee jaar en in het PO maximaal anderhalf jaar. Na de

weergegeven.

programma’s volgen de leerlingen regulier onderwijs.
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onderwijssoorten praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Hieronder wordt
op hoofdlijnen ingegaan op scholen.

1.

MONTESSORI LYCEUM FLEVOLAND
FLEVOLAND

Het Montessori Lyceum Flevoland (MLF) is gevestigd in de wijk Almere Buiten
2 in een huurlocatie dat eindigt in 2021. Verlenging van het huurcontract wordt
niet beoogd. Overleg vindt plaats over de mogelijkheden voor nieuwbouw in
Almere Hout. Het profiel van het MLF sluit goed aan bij de populatie van deze
wijk. De ASG heeft de ambitie bij eventuele nieuwbouw de locatie te koppelen
aan het primair onderwijs t.b.v. doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen.
Onderdeel van deze planvorming is ook de mogelijkheid van een Junior
College voor leerlingen van 10 – 14 jaar.

2.

HET OOSTVAARDERS COLLEGE
COLLEGE

Het Oostvaarders College (OVC) is gevestigd in de wijk Almere Buiten 1. Het
OVC heeft een overcapaciteit. De komende jaren wordt er op basis van de

-

VRAAGSTUKKEN VO

leerlingprognoses meer leegstand verwacht. Het OVC gaat de
onderwijssoorten havo, atheneum en gymnasium aanbieden. Het vmbo-tl

In overleg met de schoolbesturen is een aantal actuele vraagstukken

wordt afgestoten. Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen leerlingen naar Het

benoemd. Deze vraagstukken vormen de agenda voor het voortgezet

Buitenhout College voor het vmbo-tl. Het OVC bestaat uit twee gebouwen op

onderwijs in Almere en bestaat uit vraagstukken per schoolbestuur en de

hetzelfde terrein. Een van de gebouwen is het zogeheten “palengebouw”, dat

gezamenlijke VO-vraagstukken. In onderstaande wordt hier verder op

wordt afgestoten.

ingegaan. Belangrijk uitgangspunt is dat de ‘individuele’ vraagstukken altijd in
de context dienen te staan van een gezamenlijke visie op het voortgezet

3.

onderwijs in Almere.

De Meergronden in Almere Haven is het oudste schoolgebouw in Almere

DE MEERGRONDEN

(1984). ASG is van mening dat het gebouw technisch en functioneel gedateerd

-

ASG

is en heeft de ambitie vervangende nieuwbouw te realiseren. Eventuele

De ASG heeft acht voortgezet onderwijs scholen met veelal een eigen profiel.

vervangende nieuwbouw is tot nu toe alleen aan de orde als onderdeel van

Bij de scholen van ASG kunnen leerlingen terecht voor de leerroutes i.c.

integrale stedenbouwkundige ontwikkeling.
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-

HET BAKEN

Het Baken heeft vijf voorgezet onderwijs scholen. Er is een categoriaal
gymnasium aanwezig en een internationale school.

Voor de International School Almere (ISA) wordt gezamenlijke huisvesting
onderzocht met de International Primary School (IPSA). Het is de ambitie een
onderwijscampus voor het internationaal onderwijs te starten.

4.
1.

BAKEN STAD

Baken Stad is een VO-school met beroepsgericht vmbo en de theoretische
leerweg. De school is gunstig gelegen nabij het Centraal Station van Almere.
Baken Stad heeft echter te maken met een structurele overcapaciteit. Op dit
moment is de huidige bezetting circa 460 leerlingen, terwijl de school 1.050
leerlingen kan huisvesten. De overcapaciteit heeft een negatief effect op de
exploitatie van het gebouw. Het is de wens van Het Baken het
techniekonderwijs te versterken, mogelijk door samenwerking met het mbo
(en de beroepsgerichte vmbo van ASG). Een mogelijkheid is dat Baken Stad
het Vakcollege of een gezamenlijke beroepencampus wordt.
Naast de structurele overcapaciteit van het gebouw, is de school ook
verouderd (bouwjaar 1986). De onderhoudssituatie vraagt aandacht.

2.

BAKEN POORT

Baken Poort is gevestigd in Almere Poort en biedt vmbo-tl en havo aan. Op dit

BAKEN TRINITAS

Het Baken Trinitas is het enige categoriaal gymnasium in Almere (gehuisvest in
Stedenwijk). De school groeit en heeft een gemeentebrede functie. De locatie
is echter enigszins ongunstig gelegen ten opzichte van het openbaar vervoer.
Het Baken onderzoekt de mogelijkheden voor een verdere doorontwikkeling
van het Baken Trinitas.

-

AERES

Naast de scholen van ASG en Het Baken biedt Aeres (voorheen het Groenhorst
College) ‘groenonderwijs’ op vmbo- en mbo-niveau. Er is sprake van groei van
de school maar er zijn op dit moment geen knellende/urgente
huisvestingsvragen.

-

GEZAMENLIJKE VRAAGSTUKKEN
VRAAGSTUKKEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Op basis van de gesprekken die hebben plaatsgevonden is een aantal
gezamenlijke vraagstukken ten behoeve van de VO-agenda vastgesteld.

moment is de school tijdelijk gehuisvest in het gebouw aan de Slowakijehof.
De nieuwbouw van de school is gestart en naar verwachting wordt de school

1.

TECHNIEK ONDERWIJS – BEROEPSGERICHT VMBO
VMBO

in februari/maart 2019 opgeleverd. De school wordt gebouwd voor ongeveer

Er wordt een tekort aan goed opgeleid personeel in de technieksector

800 leerlingen. Er wordt onderzoek gedaan of de school een Junior College

verwacht. Op dit moment wordt het beroepsgerichte vmbo versnipperd

wordt in samenwerking met Prisma en SKO.

aangeboden in Almere. Het is wenselijk te komen tot gezamenlijke
planvorming voor de versterking van het beroepsgerichte vmbo in het

3.

INTERNATIONAL SCHOOL ALMERE

algemeen en het techniekonderwijs in het bijzonder (ontwikkeling vakcollege,
beroepencampus e.d.). Naast de aandacht voor het techniekonderwijs is het
ook wenselijk om als onderdeel van deze herpositionering na te denken over
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de overige sectoren in het beroepsonderwijs (zorg & welzijn, handel &
commercie). Dit vraagt gezamenlijke planvorming van het voortgezet
onderwijs in Almere in samenwerking met het ROC van Flevoland en het
bedrijfsleven.

2.

INTERNATIONALE ONDERWIJSCAMPUS
ONDERWIJSCAMPUS

ASG en Het Baken zijn nu afzonderlijk verantwoordelijk voor het internationaal
onderwijs. Het Baken verzorgt het voortgezet onderwijs, de ASG het primair
onderwijs. Voor de verdere ontwikkeling van Almere (vergroten
aantrekkingskracht, vestigingsklimaat) is het van belang dat er een
herkenbare onderwijscampus of voorziening komt voor het internationaal
onderwijs. Hierin is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
ASG en Het Baken.

3.

CONCEPTUELE VERSTERKING
VERSTERKING VOORTGEZET ONDERWIJS

In het primair onderwijs kent Almere een Vrije School. Vanuit het Vrije
Schoolonderwijs is er de wens om ook voortgezet onderwijs te realiseren. Het
Baken en ASG zijn benaderd om de mogelijkheden hierin te onderzoeken.
Onderdeel van deze conceptuele versterking vormt ook de aansluiting tussen
het PO en VO en de initiatieven hierin met betrekking tot de Junior Colleges.
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8. VOORSTEL PROCESVERVOLG
PROCESVERVOLG
Het voorliggende stuk vormt een basis waarop verdere planvorming moet
plaatsvinden. Belangrijk uitgangspunt is dat uitbreiding, vernieuwing en/of

8.1. PLANVORMING PRIORITEITSWIJKEN
PRIORITEITSWIJKEN PO

verduurzaming van de onderwijshuisvesting eerst plaatsvindt op basis van

Wat betreft de planvorming voor de prioriteitswijken in het primair onderwijs

gezamenlijke planvorming van schoolbesturen en gemeente. Zonder plan

dienen onder regie van de gemeente door de betrokken schoolbesturen in de

geen vernieuwing in onderwijshuisvesting! Deze planvorming houdt rekening

betreffende prioriteitswijken de volgende activiteiten plaats te vinden:

met de uitgangspunten zoals in dit document geformuleerd wat betreft o.a.

a.

Ontwikkeling/opstelling van een gezamenlijke visie op het onderwijs in

proces, cofinanciering, beleidsambities (o.a. brede voorzieningen) en de in dit

de betreffende wijk, waarin in ieder geval rekening wordt gehouden

document opgenomen prioriteitswijken. De betrokken schoolbesturen dienen

met:

hiermee in te stemmen. Hiertoe dient als vervolgstap een bestuurlijk overleg

−

plaats te vinden tussen de gemeente en de betrokken schoolbesturen.

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen/-prognoses (en
eventueel de betekenis voor de exploitatie);

Onderwerpen voor dit bestuurlijk overleg zijn:

−

De sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen in de wijk;

b.

Proces onderwijshuisvesting en plaats/betekenis IHP

−

De relatie met het voortgezet onderwijs en het (voortgezet)

c.

Kwaliteitsniveau onderwijshuisvesting

d.

Cofinanciering schoolbesturen

e.

Prioriteitswijken en planvorming

f.

Planvorming stadsbrede voorzieningen (VO, (V)SO, specifieke
onderwijsvoorzieningen)

speciaal onderwijs;
−

De relatie met overige van belang zijnde maatschappelijke
voorzieningen (o.a. de voorschoolse voorzieningen, kind- en
wijkfuncties);

b.

Een vertaling van de visie op het onderwijs in een huisvestingsplan voor

g.

Projectorganisatie uitvoering

de wijk, waarin in ieder geval rekening wordt gehouden met:

h.

Planning en communicatie

−

De technische en functionele staat van de gebouwen (op basis van
een eventueel nader uit te voeren technische schouw);

Op basis van dit bestuurlijk overleg is het wenselijk verdere uitwerking te

−

geven aan de planvorming voor de prioriteitswijken en de uitwerking van de

De eventuele investeringskosten van de mogelijke
huisvestingsscenario’s;

ambities voortgezet onderwijs (o.a. internationaal onderwijs,

−

techniekonderwijs, junior colleges).

De cofinanciering vanuit de schoolbesturen (rekening houdend
met de uitgangspunten in dit document);
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c.

Uitvoeringsagenda voor het wijkplan met daarin in elk geval aandacht
voor:
−

Verdeling verantwoordelijkheden gemeente en schoolbesturen;

−

Planning en organisatie;

−

Financiering uitvoeringsplan;

−

Communicatie.

8.1 PLANVORMING VOORTGEZET
VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor wat betreft de planvorming voortgezet onderwijs dienen vergelijkbare
activiteiten plaats te vinden. Door de betrokken schoolbesturen en gemeente
zullen naast de meer individuele schoolbestuurlijke vraagstukken, zoals
beschreven in het vorige hoofdstuk (7.3), ook de gezamenlijke vraagstukken
van de VO-onderwijsagenda moeten worden uitgewerkt. Het betreft hier de
gezamenlijke visie op het beroepsgerichte vmbo (versterking
techniekonderwijs, beroepencampus, vakcollege), de ontwikkeling van de
internationale onderwijscampus, de conceptuele versterking van het
voortgezet onderwijs (aansluiting PO-VO, Junior Colleges, Vrije
Schoolonderwijs). Deze onderdelen dienen in het kader van fase 2 van het IHP
verder inhoudelijk uitgewerkt te worden zodat duidelijk wordt wat hiervan de
betekenis is voor de huidige en toekomstige huisvesting. Dit kan plaatsvinden
in een aantal werkbijeenkomsten waarbij vanwege het aandachtspunt relatie
PO-VO het wenselijk is lopende de visievorming ook het primair onderwijs te
betrekken.
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Bijlage 1 Toelichting investeringsverbod
De verantwoordelijkheden in de onderwijshuisvesting zijn gescheiden tussen
de gemeenten en de schoolbesturen. De gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de stichting en uitbreiding van scholen, de schoolbesturen zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie, instandhouding (onderhoud
van de gebouwen) en functionele aanpassingen. De wetgever kent een
zogenaamd investeringsverbod voor schoolbesturen om te investeren in
uitbreiding of nieuwbouw. In artikel 148 van de Wet op het primair onderwijs is
bepaald dat schoolbesturen het geld uit de lumpsum moeten besteden aan
die taken waar het bestuur verantwoordelijk voor is. Voor de
onderwijshuisvesting is daarmee bepaald dat schoolbesturen niet mogen
investeren in nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen, dit is immers
een taak van de gemeenten.
Dit wetsartikel maakt het moeilijk voor schoolbesturen om te investeren in het
eigen schoolgebouw. De toenmalige staatssecretaris mevrouw S. Dijksma
heeft in haar ambtsperiode scholen formeel verboden te investeren in de
onderwijshuisvesting. Het Rijk was van mening dat de middelen, die zij aan de
scholen via de Lumpsum beschikbaar stelt, moeten worden besteed aan het
onderwijs zelf. Daarmee werd voorbijgegaan aan het feit dat een investering
in het gebouw direct (bijvoorbeeld door een beter binnenklimaat) of indirect
(bijvoorbeeld door energiebesparing) ook een daadwerkelijke bijdrage kan
leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Formeel geldt dit
investeringsverbod nog steeds. Wel voert het ministerie een terughoudend
sanctiebeleid.
Bij de overheveling van het onderhoud aan de buitenkant van de gemeenten
naar de schoolbesturen (doordecentralisatie buitenonderhoud en functionele
aanpassingen) is er op dit punt wel een en ander veranderd. De overheveling
van het onderhoud betekent dat een bestuur na 1-1-2015 ook mag investeren in

energiebesparende maatregelen en een kwalitatieve verbetering van de
gebouwen. Immers, het bestuur mag voor alles dat tot de
verantwoordelijkheid hoort van het bestuur investeren. Bij de overheveling
van het onderhoud is die verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud
uitgebreid tot het gehele gebouw. Dat maakt het dus ook logisch dat het
bestuur ook geld mag besteden, dat leidt tot kwalitatieve verbeteringen in
bijvoorbeeld onderhoud, binnenklimaat en energieverbruik.
Omdat er destijds veel onduidelijkheid was bij schoolbesturen en gemeenten
heeft de PO-Raad bij de behandeling van het wetsvoorstel overheveling
onderhoud erop aangedrongen duidelijkheid te geven wat wel en niet mag. Bij
de kamerbehandeling heeft staatssecretaris Dekker hierover enige
duidelijkheid gegeven met betrekking tot verschillende onderdelen.
a.

Onderhoud

Bij onderhoud mag een bestuur investeren in kwalitatieve verbeteringen van
het gebouw. Randvoorwaarde is dat de investering zich in een redelijke
termijn laat terugverdienen en zich beperkt tot een redelijk bedrag. Een
definitie van de redelijke termijn en redelijk bedrag is echter niet gegeven, het
is aan de schoolbesturen om in redelijkheid hiermee om te gaan. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met de jaarlijkse te verwachten inkomsten en
uitgaven.
b.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw is het niet toegestaan dat een bestuur een bijdrage levert aan
de nieuwbouw van een school voor dat deel waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is. Dus het kan niet zo zijn dat de gemeente maar een deel
van de vergoeding betaalt en het bestuur de rest laat betalen. De gemeente
moet minimaal de normvergoeding zoals die in de eigen
huisvestingsverordening is vastgelegd vergoeden. Het bedrag moet ook
zodanig zijn dat kan worden voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Het
schoolbestuur mag wel boven deze normen investeren in het gebouw om

bijvoorbeeld een lager energieverbruik of beter binnenklimaat te realiseren.

d.

Ook hier onder de voorwaarde dat het gaat om een redelijk bedrag en een

Ingewikkelder wordt het wanneer een keus gemaakt moet worden tussen

redelijke termijn. In het voorstel aan de raad over de budgetten voor de

nieuwbouw of renovatie. Immers bij nieuwbouw mag een schoolbestuur niet

huisvesting kiezen de gemeente en de schoolbesturen voor een hoger

investeren binnen de normvergoedingen, die de modelverordening van de

ambitieniveau dan hiervoor staat juist ook om voorzieningen te realiseren van

gemeente noemt (zie hiervoor onder b). Aan de andere kant leidt nieuwbouw

hogere kwaliteit met een voor de scholen gunstiger exploitatie. De

ook meestal tot een aanzienlijke kostenbesparing voor het schoolbestuur. De

bekostiging van een gering deel van deze extra investeringen is onderdeel van

vraag doet zich dan voor of een bijdrage mag worden geleverd aan een

de cofinanciering.

nieuwbouwprojecten zoals in de gemeente Oldebroek. Nieuwbouw zal voor

Renovatie of nieuwbouw

de gemeente vaak leiden tot hogere lasten, terwijl het voor het schoolbestuur
c.

meestal een besparing zal opleveren. Op zich is het dan ook niet onredelijk dat

Renovatie

Bij renovatie van gebouwen wordt het iets ingewikkelder. Zoals bekend is

het schoolbestuur een bijdrage levert, hetgeen boven de gemeentelijke

renovatie een begrip dat in de wet nog niet is geregeld (hierover zijn inmiddels

normvergoedingen mogelijk is, aldus de staatssecretaris.

wel afspraken gemaakt tussen de VNG, PO- en VO-raad, die echter nog
omgezet moeten worden in regelgeving). Formeel is de gemeente nog slechts

In de toelichting op de wetswijziging inzake de overheveling onderhoud en

verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Renovatie

functionele aanpassingen zijn dus mogelijkheden gegeven voor

van een gebouw (i.p.v. nieuwbouw) kan echter in het belang zijn van beide

schoolbesturen om te investeren in de onderwijshuisvesting. Dit heeft formeel

partijen. Voor het gemeentebestuur omdat het gaat om een

echter nog niet geleid tot wijziging van de wetgeving. Staatssecretaris Dekker

levensduurverlengende activiteit, dat leidt tot lagere lasten dan wanneer

heeft aangegeven bereid te zijn hierover verder na te denken en wijst hierbij

nieuwbouw moet worden gerealiseerd. Voor het schoolbestuur omdat

naar de voorstellen van de VNG, PO-raad en VO-raad, die eind 2016 zijn

renovatie leidt tot een beter gebouw (functioneel en onderhoudstechnisch),

gepresenteerd. De verwachting is dat het nieuwe Kabinet deze voorstellen zal

minder energiekosten en daarmee dus tot lagere exploitatiekosten. Ook

overnemen en dat dit zal leiden tot wet- en regelgeving om een dagelijkse

omvat renovatie onderhoudsactiviteiten waarvoor het bestuur per 1-1-2015

praktijk te formaliseren. Het gaat dan om investeringen door het

verantwoordelijk is. Bij renovatie is het dus ook niet onlogisch dat een

schoolbestuur in nieuwbouw, waarvan de terugverdieneffecten ten gunste

schoolbestuur een bijdrage betaalt mits dat binnen redelijke grenzen blijft en

van het schoolbestuur komen. Voorwaarde is dat de investeringen van de

zich in een redelijke termijn terugverdient. In het kader van de hiervoor

schoolbesturen in nieuwbouw beperkt blijven, zodat ze geen grote financiële

genoemde afspraken tussen de VNG, PO-raad en VO-raad wordt dan ook

risico’s lopen, en dat het gaat om investeringen die binnen een redelijke

voorgesteld om het nog steeds in de wet staande investeringsverbod op te

termijn terug kunnen worden verdiend.

heffen.
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Bijlage 2: Leerlingenaantallen
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