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Voorstel

lnstemmen met de kaderstellende notitie lntegraal Huisvesting Plan (lHP) onderwijs 2017-2027.
De opgelegde geheimhouding voor de gegevens in de bijlage "investeringsoverzicht" bekrachtigen.

Toelichtinq op het te nemen besluit

Aanleiding
Het huidige IHP is opgesteld in 2009 en inmiddels achterhaald. Een nieuw plan is nodig om integraal de
investeringen voor onderwijshuisvesting voor de komende 5 tot 10 jaar in beeld te brengen.

Argumentatie
Algemeen
Door M3V is een lntegraal Huisvestingplan onderwijs Huizen opgesteld. ln het plan zijn feiten over de
gebouwen opgenomen en (leerlingen) ontwikkelingen zowel per school als voedingsgebied (4 voedings-
gebieden). Vooral zijn opgenomen de (toekomstige) wensen van de schoolbesturen en de verplichtingen
van de gemeente. ln de hieruit voortgekomen kaderstellende notitie heeft ons college een afiveging
gemaakt over de wensen van de schoolbesturen. Op basis van deze notitie worden aan u in de komende
periode en jaren afzonderlijke voorstellen voorgelegd.
Ter verduidelijking: er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting voor
gemeente en schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende adequate huisvesting
zoals nieuwbouw, uitbreiding, bekostiging 1e aanschaf onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair maar ook
voor kosten ontstaan door calamiteiten, bijzondere omstandigheden en constructiefouten bij school-
gebouwen. De schoolbesturen zijn vanaf 2015 volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de
gebouwen zowel binnen als buiten, inclusief aanpassingen.

Leerlingenprognoses
De leerlingenprognose van 1 oktober 2016 is als bijlage toegevoegd. Deze prognose is sterk aflruijkend van
de jaren hiervoor. ln het basisonderwijs daalt het aantal leerlingen over l5 jaar met ca 220 tot 230 minder
dan aanvankelijk voorzien. Dit werkt weer door in het voorgezet onderwijs.

a

MVONT/on/mvd Rvs Gemeentelijk standpunt op het lntegr.Huisv.Plan (IHP) onderwijs Huizen 2017-2027 raadsvergadering 6 juli 2017



-2-

Verplichte en wenseliike investerinqen IHP
Ve rpl ichte i nve steri nge n
Uit het financieel overzicht (geheime bijlage) en de hieronder genoemde opsomming bij Ie verwachten
voorstellen komt naar voren dat bij diverse scholen sprake is van een verplichting uit wetgeving, of vanuit
het collegeprogramma of het VN verdrag.

o Uit wetgeving is een duidelijke plicht.
o Het VN-verdrag betreft de verplichte toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mindervalide

Scholen zijn openbare gebouwen maar hebben nauwelijks middelen om dit te realiseren.
Als gemeente voelen wij een medeverantwoordelijkheid onder andere door passend onderwijs.

. Het collegeprogramma vermeldt: scholen voldoen aan een gezond binnenklimaat. Volgens de
EBA-rapportages uit 2015, zie bijlage, zijn er dringend verbeteringen nodig bij:
Dr. M. Montessorischool,
De Springplank,
Rehobothschool en
Van Der Brugghenschool.

Bouwkundig zijn installaties in oudere gebouwen vaak lastig te realiseren waardoor een revitalisering
(renovatie) en gelijktijdig verduurzaming worden voorgesteld. D¡t heeft als voordeel dat deze scholen dan
weer voor 20 tot 40 jaar geschikt zijn (bij de relatief nieuwe Van Der Brugghenschool, betreft het alleen
medebekostiging van een ventilatiesysteem).

Ten aanzien van de Dr. Maria Montessorischool, die wil revitaliseren en verduurzamen, wordt opgemerkt
dat de school dan meer leerlingen wil huisvesten dan waarvoor is gebouwd (de wettelijke oppervlakte-
norm). Het risico is aanwezig dat in de toekomst het schoolbestuur alsnog bijde gemeente aanklopt met
een verzoek tot uitbreiding van het aantal m2. Dit risico moet afgedekt worden, bijvoorbeeld door een
overeenkomst.

Ten aanzien van de Rehobothschool wordt opgemerkt dat het gebouw een lappendeken van aanbouwen
is en een slechte score heeft op binnenklimaat. Meer dan de helft van het gebouw dateert uit de jaren
zestig van de vorige eeuw. Zeker indien het perceel of een deel ervan kan worden vrijgespeeld, is de
keuze nieuwbouw een voor de handliggende optie.

We nse lijke inve steri nge n
De overige investeringen betreffen wensen van de scholen en geven daarmee keuzevrijheid. Er zijn 3
scholen waarbij de wens neergelegd is tot nieuwbouw of anders revitalisering/verduurzaming. Dit betreft
De Rehobothschool, De Springplank en De Ark. Voor deze scholen zal eerst een onderzoek uitgevoerd
worden naar de voor- en nadelen en de haalbaarheid van de twee varianten.

Ten aanzien van De Springplank en De Ark moet opgemerkt worden dat dit relatief nieuwe gebouwen zijn
(De Springplank 1992, bijgebouwd 199712007 en De Ark 1988, bijgebouwd in 2005). Bij nieuwbouw kan
sprake zijn van kapitaalvernietiging. Alleen indien de vrijgekomen locatie minimaal de boekwaarde oplevert
van zowel gebouw als grond, kan een haalbare variant ontstaan. De wens tot revítalisering en verduur-
zaming wordt onderbouwd doordat:
1. beide scholen aangeven dat het gebouw functioneel niet meer voldoet;
2. beíde scholen willen verduurzamen;
3. de Springplank slecht scoort op binnenklimaat (frisse lucht).

Bij uitvoering van een revitalisering is de voorwaarde voor de desbetreffende school, dat een (toekomstige)
aanvraag voor vervangende nieuwbouw pas wordt ingediend nadat de gebruiksduurverlengde termijn
voorbij is.
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Te ve rwac hte n voor ste I I e n
ln de komende periode/jaren verwachten wij op basis van het voorliggende IHP en de kadernotitie dat voor
de volgende scholen afzonderlijke voorstellen aan u worden voorgelegd.

o Verbetering toegankelijkheid van de Flevoschool en de 4 Holleblokscholen voor mindervaliden
(VN-verdrag).

o Uitbreiding bij de Van der Brugghenschool met tijdelijke lokalen en in een later stadium voor
permanente uitbreiding van het hoofdgebouw (wettelijke plicht). Daarbij gezamenlijke bekostiging
met het schoolbestuur van een ventilatiesysteem (collegeprogramma frisse scholen).

o Revitalisering en verduurzaming van de Dr. Maria Montessorischool om o.a. meer leerlingen te
kunnen huisvesten. De school is gegroeid met 2 groepen leerlingen. Daarbijwordt een aanvraag
gedaan voor de eerste aanschaf van het onderwijsleerpakket en meubilair (wettelijke plicht en
collegeprogramma frisse scholen).

o De Rehobothschool wil een nieuw schoolgebouw omdat het grootste deel van het gebouw uit de
jaren zestig is met een lappendeken van aanbouwen (dit is een wens). Als dit niet haalbaar is wil
de school een revitalisering en verduurzaming van het huidige gebouw (collegeprogramma frisse
scholen).

. Groei met I groep leerlingen bij de school De Parel in 2018 waardoor een lokaal in de
naastgelegen school nodig is en de eerste bekostiging OLP en meubilair (een wettelijk plichQ.

¡ De Springplank en De Wijngaard willen samen een clusterschool worden bij de locatie van De
Wijngaard en inhoudelijk samenwerken. Een nieuwe school, aangebouwd aan de bestaande
school, is dan nodig volgens beide besturen. De oude locatie kan (op termijn) worden
herontwikkeld (dtI rs een wens). Wanneer dit niet haalbaar is wil De Springplank graag een
revitalisering/verduurzaming van hun hoofdgebouw waarbij de nieuwe gymzaal wordt ingebreid
(collegeprogramma, frisse scholen).

. Op middellange termijn wil de Ark graag vervangende nieuwbouw van hun gebouw, echter gezien
de kapitaalvernietiging en de goede bouwkundige staat wordt dit vooralsnog niet geadviseerd.
Blijft over hun 2e optie, een revitalisatie en verduurzaming van het huidige schoolgebouw (beide
opfles zijn een wens). De school heeft een matig EBA scoren (geen dringende behoefte),
waardoor het collegeprogramma'Frisse scholen' niet voldoende van toepassing is op dit gebouw.

. Mogelijk een verzoek van de Gooise scholen federatie om doordecentralisatie van de middelen
voor de VO-school Huizermaat.

o Afrekening en afronding beëindiging Mytylschool door verhuizing in 2018 naar Hilversum.

Geconcludeerd kan worden dat nog niet alle accommodaties voldoen aan de wettelijke eisen en het
collegeprogramma.

Geheimhouding
Met betrekking tot bijlage 5 van de kadernotitie "het investeringsoverzicht" geldt geheimhouding. Dit omdat
bijverwezenlijking van de plannen openbaarmaking het aanbestedingsresultaat kan beïnvloeden en
daarmee de economische en financiële belangen van de gemeente kan schaden. Zodra de aanbe-
stedingen geweest zijn, kan de geheimhouding vervallen (artikel 25 Gemeentewet op basis van artikel 10,

lid 2 en 7 Wet openbaarheid van bestuur).

Alternatieven
Zie de kadernotitie IHP en het investeringsoverzicht.

Uitvoering inspraak en participatieverordening
Er zijn plenaire overleggen geweest met de schoolbesturen. De schoolbesturen kunnen met de
kadernotitie instemmen maar zien, daar waar een keuzemogelijkheid is, bij voorkeur hun eerste wens
(meestal nieuwbouw) gehonoreerd.
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Beslistermijn
Niet van toepassing

Financiële paragraaf
ln de geheime bijlage lnvesteringsoverzichVwensen is per voorziening en/of wens een vertaling gemaakt
van de kosten. Dit betreft een eerste indicatie van de kosten, prijspeil 2017. Hierbij is b¡ de hiervoor in
aanmerking komende investeringen rekening gehouden met een opslag voor frisse scholen (vanuit het
collegeprogramma) van20o/o op de normvergoeding. Deze opslag is nog geen vastgesteld beleid in de
Verordening en is daarom geen harde verplichting. Deze opslag komt bovenop de normvergoeding.
De voorstellen worden in de komende jaren separaat aan u voorgelegd. Hierbij wordt een financiële
doorrekening en een dekkingsvoorstel voorgelegd.

Voor de openbare toegankelijkheid bij 5 scholen is er financiële dekking mogelijk binnen de reserves
Sociaal Domein. De geadviseerde onderzoeken in de kaderstellende notitie (3 scholen " € 3.000) worden
uit bestaande middelen gefinancierd.

Overise Raadsinformatie

Bevoegdheid
Budgetbevoegdheid van de raad volgens artikel 189 van de Gemeentewet.

Collegeprogramma
Paragraaf 1.8 bladzijde 12

Begroting
Niet van toepassing

Eerdere besluiten
Niet van toepassing

Voorgeschreven procedure
Uit de kaderstellende notitie IHP komen aanvragen voor bekostiging om huísvestingplannen te
verwezenlijken. Deze aanvragen worden behandeld volgens de systematiek van de Verordening
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (WHO).

Kader- en beleidsnota's
Niet van toepassing.

Evaluatie
Bij een tussentijdse update van het IHP vindt evaluatie plaats.

Bijlagen
1. Kadernotitie lntegraal Huisvestingplan Onderwijs Huizen 2017-2027 met de votsende biilaqen:
2. IHP-rapportage april 2017
3. EBA overzicht op basis van de rapporten van Enerdeco 2015
4. Leerlingenprognoses 2016
5. lntentieverklaring samenwerking Springplank/VVijngaard
6. lnvesteringsoverzichVwensen (GEHEIM)
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Burgemeester en wethouders,

De secretaris De

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de gecombineerde commissievergadering van 21juni jl.. De commissieleden
hadden voldoende informatie gekregen om het voorstel vrij te geven voor behandeling in de raadsvergadering
van 6 juli 2O17. De vertegenwoordigers van alle fracties behielden een standpunt voor en namen het voorstel
mee terug voor nader overleg met de fractie.
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Inleiding  

Het door M3V opgesteld Integraal Huisvestingplan (IHP) is de vervanging van het oude plan 
uit 2009. Een nieuw plan is nodig om integraal de investeringen voor onderwijshuisvesting 
voor de komende 10 jaar in beeld te hebben. Als gemeente kunnen wij hiermee rekening 
houden in de meerjarenbegrotingen en schoolbesturen weten waar zij de komende 10 jaar 
aan toe zijn. Het plan is in samenspraak met de gemeente en schoolbesturen tot stand 
gekomen. De (extra) huisvestingsvragen komen vooral bij de schoolbesturen vandaan. Het 
college (en raad) dient een standpunt in te nemen over het plan. In deze notitie worden hier 
voorstellen voor gedaan.  

Leeswijzer 

Er wordt eerst teruggeblikt naar gebeurtenissen en gerealiseerde huisvestingszaken sinds 
het vaststellen van het vorige IHP. Daarna wordt ingegaan op het bestaand beleid, 
leerlingenprognoses en nieuwe ontwikkelingen en daarna komen de vier gemeentedelen 
met de individuele scholen aan bod.    
Per gemeentedeel en per school wordt kort de huidige situatie beschreven en welke 
(toekomstige) oplossingen volgens het IHP gewenst zijn en welke wij als gemeente 
onderschrijven. De conclusie en adviezen worden na elke school vermeld (de tekst ‘conclusie 
en advies’ in het rood, betekent een beslispunt). Ook komen er samenwerkingsaspecten 
tussen de scholen onderling aan de orde.   

Het vorige IHP en de gerealiseerde onderwijshuisvesting t/m 2016 

Het vorige IHP voor het regulier basisonderwijs is indertijd door de schoolbesturen 
geaccordeerd en door de gemeenteraad als beleidsstuk vastgesteld in juni 2010. De jaren 
daarop zijn er aanzienlijke investeringen geweest in onderwijshuisvesting en hebben er 
(onvoorziene) veranderingen plaatsgevonden te weten: 
 
Opgeheven locaties: 

 De Koningin Wilhelminaschool aan de Wilhelminastraat 25-27 (opgegaan in de Beatrixschool). 

 De Van der Brugghenschool aan de Landweg 3 (opgegaan in de Rehobothschool).  

 De Daltonschool aan Holleblok 12, locatie behouden t.b.v. peuteropvang en De 
Taalschool (De Dalton is opgegaan in de 2e Montessorischool).  

 De Eben Haëzerschool ‘Willem Alexander’ aan de Vissersstraat 53 (opgegaan in de Eben 

Haezerschool, Beatrix). 
 De Werf aan het Ellertveld 3, locatie behouden (De Werf is opgegaan in de Gouden Kraal). 

  De SBO school De Wijngaard verhuisde naar het Ellertsveld 3. De oude locatie aan de 
J. van Campenstraat wordt herontwikkeld voor volkshuisvesting met name voor 
speciale doelgroepen.  

 
Er is geïnvesteerd in: 

 Een nieuw schoolgebouw ‘Mulock Houwer’ voor het speciaal voorgezet onderwijs 
(zmok) voor kinderen uit de regio die extra aandacht behoeven (Onderwijsgroep 
Amersfoort). Inmiddels is de school overgenomen door Elan in Onderwijs uit 
Hilversum en heet de school ‘Elan College Huizen’.  

 De school ‘De Tweemaster’ aan de Koers 39 heeft, na schade door brand,  
vervangende nieuwbouw gekregen. Daarbij heeft het schoolbestuur zelf extra 
middelen geïnvesteerd in een groter gebouw en werkt samen met andere partners 
onder de naam: ‘kindcentrum De Optimist’. 
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 Vervangende nieuwbouw voor de Eben Haezerschool ‘Beatrix’. Daarbij zijn 
opgenomen de leerlingen van de voormalige Wilhelminaschool en Willem 
Alexanderschool.  

 De revitalisering van de SG Huizermaat (gezamenlijke investering) waardoor er een 
eigentijds, modern schoolgebouw is ontstaan. 

 Er is ruimte beschikbaar gesteld in Holleblok 12 voor de ‘Huizer Taalschool’ aan het 
openbaar schoolbestuur ‘Stip’ uit Hilversum voor de opvang van het eerste jaar van 
anderstalige leerlingen (kinderen van migranten en statushouders) uit de HBEL 
gemeenten. 

 Er zijn middelen toegekend aan het Erfgooiers College voor vervangende nieuwbouw 
van het oude bouwdeel en renovatie van het hoofdgebouw (het schoolbestuur 
investeert ook). De uitvoering is in de voorbereidings/aanbestedingsfase.  

 

Uitgangspunten voor onderwijshuisvestingbeleid (IHP)  

Het IHP en deze notitie zijn voor de komende tien tot vijftien jaar het uitgangspunt voor het 
gemeentelijke beleid en de praktische uitvoering daarvan. Een tussentijdse up-date zal 
noodzakelijk zijn door middel van een aanvullende ambtelijke notitie.   
Het gemeentelijk beleid is gebaseerd op: 

 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (VVHO) inclusief de 
leerlingenprognoses 

 Verordening financiële en materiële gelijkstelling (Fingel) 

 De beleidsregel Toekenning normbudgetten bij nieuwbouw en uitbreiding van 
schoolgebouwen. 

 De beleidsregel Gymnastiek 

 Het milieuprogramma 2016-2020 (Huizen Klimaatneutraal in 2050) 

 Collegeprogramma 2014-2018 (frisse scholen B) 

 Overige ontwikkelingen 
 

Als gemeente staan wij positief tegenover het huisvesten van andere aan onderwijs 
gerelateerde partners in de school met name bij overdimensionering van het aantal 
vierkante meters huisvesting. Uiteraard onder de restrictie dat, zodra nodig onderwijs-
partijen voorgaan. Dit kunnen ook leerlingengroepen van een andere school zijn.  
 

Andere ontwikkelingen 
Leerlingenprognoses 
Zowel in het IHP als in deze notitie wordt rekening gehouden met een verder krimpend 
leerlingenaantal de komende vijftien jaar. Volgens de laatste prognoses van 1 oktober 2016  
is de krimp voor de komende vijftien jaar in het basisonderwijs ca 246 leerlingen. Een veel 
kleinere daling dan voorheen is geprognotiseerd. Dit lijkt te komen doordat er meer 
verhuisbewegingen zijn en jonge gezinnen van buitenaf in Huizen komen wonen. Het is 
afwachten of deze trend zich verder voortzet.     
 
Scholen zullen niet allemaal dalen in hun leerlingenaantallen, meestal vindt een daling bij 
een enkele school plaats waardoor andere scholen zelfs (tijdelijk) groeien.  
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Passend onderwijs  
In augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd.  Scholen moet in het kader van 
deze wet elke aangemelde leerling, wel of niet met een zorgvraag, een passende 
onderwijsplek bieden. Dit hoeft niet perse op de eigen school te zijn, maar kan ook op een 
school zijn binnen het samenwerkingsverband. Formeel heeft dit, in de zin van een 
wettelijke verplichting voor de gemeente, (nog) geen invloed op de huisvestings-
verplichtingen. In de praktijk kunnen er wel huisvestingsconsequenties ontstaan. Zeker 
wanneer er veel leerlingen zijn met een zorgvraag. Voorbeelden zijn: drempelloze 
toegangen, lift, extra kamer voor ambulante begeleiding en verzorgingsruimten.  
 
Buitenonderhoud en verduurzaming schoolgebouwen 
Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het  buitenonderhoud van 
de schoolgebouwen. Zij waren al verantwoordelijk voor het binnenonderhoud. Bij 
binnenonderhoud horen ook aanpassingen in het gebouw die voortkomen uit wet- en 
regelgeving, bijvoorbeeld bouwkundige voorzieningen voor brandveiligheid, arbo etc.     
Enkele schoollocaties zijn gemeentelijk eigendom en worden beschikbaar gesteld aan 
scholen, die hiervoor hun ontvangen rijksvergoeding de Materiele Instandhouding (MI) 
overdragen aan de gemeente.  
Er is ook meer aandacht voor verduurzaming van scholen.  Er zijn organisaties die hun dienst 
aanbieden om die duurzaamheidslag te maken. Hierbij worden ook leningen aangeboden 
waarvan de lasten opgebracht moeten worden door de besparing op energielasten.   
Als gemeente gaan wij bij nieuwbouw en renovatie van scholen uit van het programma van 
eisen voor Frisse scholen B1. In overleg met het schoolbestuur en afgestemd op de situatie 
kunnen hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld worden. Bij renovatie zullen gemeente 
en schoolbestuur gezamenlijk optrekken met name in de financiering. Voor de gemeente is 
hierbij het uitgangspunt dat er een gebruiksduurverlenging van het gebouw ontstaat. 
Schoolbesturen kunnen onder andere hun gereserveerde onderhoudsmiddelen inzetten 
conform wetgeving.  
 
Migranten- en Statushoudersleerlingen 
Landelijk neemt het aantal migranten en statushoudersleerlingen toe. Het aantal leerlingen 
voor het eerste opvangonderwijs is hierdoor ook in Huizen toegenomen. Voor dit type 
onderwijs is in Holleblok 12 (de voormalige Daltonschool) een aantal lokalen ingericht. 
Hier komen ook leerlingen uit de direct omliggende gemeenten.   
 

Standpunt gemeente over het IHP 

Algemene toelichting en informatie totale leerlingenaantal 

Vanuit de systematiek van de Verordening volgt de huisvesting de leerlingenaantallen. De 
scholen nemen eerst leerlingen aan. Er ontstaat dan in het schooljaar daarop een 
aangetoond tekort waarvoor uitbreiding kan worden aangevraagd. Wanneer blijkt dat dit 
leerlingenaantal langer dan vier jaar aanwezig is, maar korter dan vijftien jaar, is er recht op 
tijdelijke huisvesting (dit kan ook medegebruik in een schoolgebouw elders zijn). Is het 

                                                      
1 In het PvE Frisse Scholen zijn eisen geformuleerd op drie ambitieniveaus, voor de thema’s 

energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Ambitieniveau C = acceptabel en conform het 
vigerende bouwbesluit. Ambitieniveau B = goed. Ambitieniveau A = uitstekend.  
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leerlingenaantal er langer dan vijftien jaar, dan is er recht op permanente huisvesting c.q. 
uitbreiding van de school. 
 
Er wordt in 15 schoolgebouwen in Huizen basisonderwijs gegeven inclusief de school voor 
speciaal basisonderwijs De Wijngaard en Taalschool Huizen (eerste opvang onderwijs). Er 
zijn 2 scholen voor voortgezet onderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijs. Tezamen 20 
schoollocaties.  
 
Op 1 oktober 2016 volgden op alle locaties samen 3205 kinderen (speciaal) basisonderwijs. 
Daarbij komen nog de leerlingen van de Taalschool. De prognose voorspelt over tien jaar 
3109 leerlingen. Op de lange termijn (ca 15 jaar) is de voorspelling een daling naar 2959 
basisschoolleerlingen.  
 
Op 1 oktober 2016 volgden op beide VO locaties 2365 kinderen voorgezet onderwijs. De 
prognose voorspelt over 10 jaar 1841 leerlingen en over 15 jaar 1856 VO-leerlingen.  
 
Voor het basisonderwijs is Huizen opgedeeld in vier voedingsgebieden:  

1. Huizer Dorp 
2. Stad en Lande 
3. Huizermaat en  
4. Huizen Oost 

 
Verder wordt vermeld: 

5. Het Voorgezet Onderwijs (VO)  
6. Het Speciaal Onderwijs (SO)   
7. Gymnastieklocaties   

 
Per gemeentedeel wordt in deze notitie elke basisschool besproken, gevolgd door het VO, 
SO en de gymnastieklocaties. Daarbij wordt bij elke school een conclusie met advies 
gegeven.   
Waarbij:  
Prioriteit 1  betekent zo spoedig mogelijk i.v.m. noodzaak en wettelijke verplichtingen of VN-      
                    verdrag. 
Prioriteit 2  betekent binnen een redelijke termijn i.v.m. gemaakte afspraken                  
                    (o.a. collegeprogramma). 
Prioriteit 3 betekent (zeer) wenselijk en uitvoering kan ook over een aantal jaren.  
 

1.0  Huizer Dorp   
Huizer Dorp is vanaf 2009 van 6 basisscholen gedaald naar vier basisscholen:  
-De Flevoschool  
-Eben Haëzer (Beatrixschool)  
-Van der Brugghenschool  
-Dokter Maria Montessorischool  
Per 1 oktober 2016 hadden deze scholen tezamen 1046 leerlingen.  
In dit voedingsgebied groeit het leerlingenaantal voorlopig nog door en gaat over 10 jaar 
licht dalen. Bij de Dr. Maria Montessorischool en de Van der Brugghenschool is zelfs acuut 
ruimte tekort en heeft de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht. Eerdere prognoses 



 

- 7 - 
 
 

(met daling in het leerlingenaantal) voor deze twee scholen zijn niet uitgekomen, deze 
scholen groeien tegen de stroom in. 

1.1   Vereniging De Flevoschool  

De Flevoschool (bouwjaar 2001) wil graag een klein Integraal Kind Centrum (IKC) zijn 
door o.a. nauw samen te werken met de naastgelegen buitenschoolse opvang ‘De 
Kremmerd’. Hier is ook een peuterspeelzaalgroep.  Voor meer samenwerkingspartners 
komt de school ruimte tekort. In de verdere toekomst (vanaf 2020) als de school wat 
krimpt in leerlingenaantal ontstaat die ruimte wel. Voor nu spelen ander zaken: 

1. Een deur naar het dak voor een makkelijker en veiliger toegang voor  
onderhoudswerkzaamheden, waaronder het verwijderen van bladeren.   

2. Verbetering van de parkeeromstandigheden zodat de kinderen en ouders veiliger 
op het trottoir naar de school kunnen lopen; (auto parkeren in de Korte 
Langewijnseweg op het trottoir in plaats van op de weg).   

3. Het is met de huidige indeling van de school lastig om zelfstandig werken 
ruimtelijk vorm te geven. 

4. De 2e verdieping toegankelijk maken voor leerlingen met een lichamelijke 
beperking.  

5. Ruimte voor het opvangen van aanvullende klassen/meer leerlingen. 
6. Er is een binnenklimaatprobleem. Te warm in de zomer en te weinig frisse lucht.    

  
Conclusie en advies (ad 4) 

Ad 1. Een deur naar het dak, is een aanpassing en daarom voor rekening en verantwoording 
van het bevoegd gezag. 
Ad 2. De verbetering van de parkeeromstandigheden moet vooral gezocht worden in de  
gedragingen van de ouders. De school moet hierin het voortouw nemen en kan met de 
afdeling verkeer van de gemeente overleggen.  
Ad 3. De indeling is indertijd een keuze van de school zelf geweest. Als gemeente hebben wij 
nu geen rol; 
Ad 4. Het is noodzakelijk om een lift te hebben, zeker nu met passend onderwijs. Al jaren is 
dit volgens het bouwbesluit verplicht voor (nieuwe)openbare gebouwen en sinds kort ook 
vanuit het VN verdrag. Het advies is om een lift te bekostigen (vanaf 2004 hebben wij bij 
nieuwbouw van scholen hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld).    
Ad 5. Zodra de school groeit in leerlingenaantal en de leerlingenprognose wijst uit dat dit 
langer dan 4 jaar is, kan de school bij de gemeente een beroep doen op bekostiging voor 
tijdelijke huisvesting. Vooralsnog  wijst de prognose dit niet uit.  
Ad 6. Volgens de EBA (Energie en Binnenmilieu Advies) rapportage uit 2015 is dit ook het 
geval maar niet in ernstige mate zoals bij sommige andere scholen. Het 
binnenklimaatprobleem is vooralsnog voor rekening en verantwoording van het bevoegd 
gezag.  
 
Prioriteit 2 (VN-verdrag, toegankelijkheid openbare gebouwen voor mindervalide voor ad 4) 
 

 
 

1.2  PCBS Eben Haëzer (Beatrixschool)  

De Beatrixschool (bouwjaar 2012) heeft een goed passend en functioneel schoolgebouw.     
Alleen ervaart de school op de bovenverdieping, waar minder kubieke meter inhoud is door 
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schuine kanten, te weinig frisse lucht. De school die bij de bouw voor het climaradsysteem 
heeft gekozen, merkt nu in de praktijk dat dit systeem niet voldoende vermogen heeft om 
de lucht te verversen. Daarbij maakt het systeem veel geluid. In de naastgelegen Kruiskerk is 
de buitenschoolse opvang en een peuteropvang. Vanaf 2025 raakt de school volgens de 
prognoses licht overgedimensioneerd. Als gemeente zullen wij dan toestemming geven om 
de BSO en de peuterzaal in het schoolgebouw te huisvesten onder de voorwaarde dat 
onderwijs voorgaat. Dit is een collegebevoegdheid.  

Conclusie en advies 

Het probleem van de climarads (ventilatiesysteem) op de eerste verdieping is een 
verantwoording van het bevoegd gezag. Als gemeente hebben wij daar vooralsnog geen rol 
in.  Te zijner tijd zal toestemming gegeven worden, om de leegstaand in te vullen met BSO 
en peuteropvang, mits onderwijspartijen de ruimten niet nodig hebben. 

 
 
1.3   Van der Brugghenschool 

De Van der Brugghenschool (bouwjaar 2006) heeft een goed en functioneel gebouw op het 
binnenklimaat (te weinig frisse lucht) en de capaciteit (aantal m2) na. In 2006 is de school 
gebouwd binnen het normbudget. De scholen die in de jaren daarna zijn gebouwd hebben 
extra budget gekregen voor Frisse scholen B.  Deze school (net) niet waardoor er geen 
budget was voor een ventilatiesysteem.  De school is goed geïsoleerd en daardoor is een 
ventilatiesysteem essentieel. De school maakt ook gebruik van 2 wissellokalen op het 
naastgelegen perceel, bij de gymzaal Alberdastraat. Indertijd zijn deze lokalen als tijdelijk 
ingezet voor de school met 80m2 per tijdelijke groep. Dit blijken nu permanente groepen 
waardoor de school recht heeft op 35 m2 meer per groep. Per saldo is dit 2x35 m2 = 70m2 
permanente huisvesting. Ook is er recht op huisvesting voor een permanente groep 
leerlingen. Samen is dit ca 185 m2 recht op uitbreiding. De school is dan geschikt voor 11 
groepen. Daarbij is er een onmiddellijk tijdelijke tekort aan huisvesting voor 2 groepen 
leerlingen (voor max 10 jaar, er zijn tijdelijk 13 en zelfs even 14 groepen leerlingen). Een 
recht op de eerste bekostiging voor onderwijs leerpakketten en meubilair is er niet. Dit 
omdat de school voorheen veel groter was (aan de Landweg) en deze eerste bekostiging al 
heeft ontvangen. Buitenschoolse opvang en peuteropvang zijn voldoende in de wijk 
aanwezig. De wensen van de school zijn: 

1. Aanpassing van het binnenklimaat t.a.v. frisse lucht (nu score rood in EBA advies 
2015). 

2. Meer vierkante meter huisvesting. De school komt onmiddellijk voor 2 tijdelijke 
groepen ruimte tekort. Daarnaast zijn de 2 (tijdelijke) wissellokalen nodig voor 
permanente groepen leerlingen waardoor er recht is op 70 m2 meer permanente  
huisvesting en nog ca 115m2 voor groei met 1 permanente groep.  

3. Meer toiletten in de onderbouw.    
 
Conclusie en advies 

Ad 1. Gezien het feit dat de nieuwe schoolgebouwen gebouwd in de periode na deze school 
wel extra budget hebben gekregen en het collegeprogramma, adviseren wij om samen met 
het schoolbestuur (50/50) te investeren in een ventilatiesysteem. Er zal eerst onderzocht 
moeten worden wat mogelijk is en wat de kosten zijn. Pas dan kan er een krediet 
aangevraagd worden. Nu gaat het om het principebesluit. 
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Ad 2. Gezien de wettelijk plicht, is er al gestart met het oplossen van het tijdelijke 
capaciteitsprobleem door het proces in gang te zetten om de 2 noodlokalen bij de 
Rehobothschool  te verplaatsen naar de Van der Brugghenschool en op te knappen (o.a. 
nieuwe gevelbekleding en dak).  Er is voldoende bouwvlek. Hiervoor is al, gezien de 
noodzaak, een aparte notitie in omloop. Voor de permanente uitbreiding, een wettelijke 
plicht, zal het om ca 185m2 bruto vloeroppervlakte gaan.   
Ad 3. De school heeft veel meer onderbouwleerlingen dan in 2006, dat verklaart 
waarschijnlijk het tekort aan kleine toiletjes. Aanpassingen in het schoolgebouw 
(hoofdgebouw) zijn voor rekening van het bevoegd gezag.  
 
Prioriteit 1 voor de noodlokalen en de permanente uitbreiding (wettelijke verplichting, ad 1)  

Prioriteit 2 voor het ventilatiesysteem (collegeprogramma, ad 2) 

 

1.4   Dr. Maria Montessorischool 

De Dr. Maria Montessorischool (bouwjaar 1950, geschikt gemaakt in 2000 en in de jaren 
daarop uitgebreid met 3 lokalen) heeft het predicaat ‘Excellente school’ en heeft leerlingen 
tot ver buiten de wijk. De problemen die de school opgelost wil zien zijn: 

1. Het ruimteprobleem: De school komt meer dan 340 m2 ruimte tekort voor een 
langere periode. Nu heeft school overal leerlingen gehuisvest, zelfs in de ruimte voor 
de leerkrachten en is er een wachtlijst. 

2. Het binnenklimaat scoort slecht m.n. op te weinig frisse lucht en te hoge binnen 
temperaturen. Hier zijn EBA rapporten over aanwezig.  

3. De (toekomstige) onderhoudskosten zijn hoog met name door de oude leiding- 
stelsels en de oude plafonds.  

4. Naast recht op meer huisvesting heeft de school voor 2 groepen leerlingen het recht 
op de eerste bekostiging van meubilair en onderwijsleerpakket. 

5. Verduurzaming en revitalisering van het gebouw waardoor het voor de komende 40 
jaar weer geschikt is.   
 

De school is geselecteerd bij de eerste 10 pilotscholen van Nederland voor het innovatie-
programma Energiesprong2 (in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Hierbij 
is het de bedoeling om een energieneutraal gebouw te krijgen. Dit programma voorziet 
voornamelijk in procesbegeleiding en financieringsmogelijkheden (lening). Van de gemeente 
wordt hierbij een bijdrage verwacht. Bij een revitalisering en verduurzaming komt ook een 
nieuwe slimme indeling en permanente verversing van de binnenlucht. De school 
veronderstelt na de revitalisering naar verhouding meer leerlingen te kunnen huisvesten dan 
de norm.   

                                                      
2  Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2017 uitvoert in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).Doel van het programma is om op grote. 
schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, scholen en gebouwen 
van zorginstellingen. Daarvoor jagen ze de markt aan en benutten ze kansen die ze in de markt zien ontstaan om een 
transitie te maken 
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Er loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek naar geschiktheid van het gebouw voor 
deze revitalisering met nul op de meter. BSO en peuteropvang zijn in de wijk aanwezig.  
 
Conclusie en advies  

De Dr. Maria Montessorischool de bekostiging te verstrekken waar zij wettelijk recht op 
heeft (eerste bekostiging OLP/meubilair en bekostiging –tijdelijke- uitbreiding) en daarbij 
extra te investeren in de revitalisering onder de voorwaarde van gebruiksduur verlenging 
van het gebouw. Wij adviseren u een positieve uitspraak te doen over dit initiatief en 
definitief te beslissen zodra dit project meer uitgewerkt is en u een apart voorstel wordt 
aangeboden.  

Prioriteit 1 (gezien de  wettelijke verplichtingen en de dringende noodzaak)  
Prioriteit 2 (collegeprogramma, frisse scholen)) 

 

2.0  Stad en Lande 
In Stad en Lande zijn 2 scholen: 
-De Tweemaster in het Kindcentrum ‘De Optimist’ 
-De Rehobothschool  
Tezamen hebben deze scholen 448 leerlingen. De 2 scholen werken op sommige gebieden  
met elkaar samen zoals bijvoorbeeld het organiseren van buitenschoolse activiteiten. De 
bereidheid om de samenwerking te intensiveren is aanwezig. Dit kan meerwaarde voor het 
kind en de wijk geven. De komende tien jaar wordt er een stijging van het leerlingenaantal 
verwacht van ca 5% met name bij De Tweemaster.   

2.1 De Tweemaster 

De Tweemaster is gehuisvest in het gebouw De Optimist, zijnde een integraal kind centrum 
(IKC). Er is naast de school aanwezig buitenschoolse opvang, peuteropvang, logopedie en 
ergotherapeuten, allen ten behoeve van het kind. Het Centrum voor Jeugd en gezin houdt er 
spreekuur. De school is content met de huisvesting. Het perceel rond de school is groot en 
biedt onder andere sport en natuurspelen. De school wil graag de samenwerking met de 
Rehobothschool intensiveren en staat open voor een campusmodel. Er kan naast het 
bestaande schoolgebouw een vleugel aangebouwd worden, voor 8 tot 10 groepen 
leerlingen. Van sommige ruimten (bijv. aula) kan gezamenlijk gebruik gemaakt worden.  
 
Conclusie en advies   

De Tweemaster is content met het gebouw en staat open voor samenwerking met de 
Rehobothschool binnen een campusmodel op het terrein van De Optimist (Tweemaster). 

2.2  De Rehobothschool  

De Rehobothschool bestaat uit diverse bouwdelen waarvan het oudste bouwdeel (ruim de 
helft) uit 1968 is, bijna 50 jaar oud. Het gebouw wordt door de school als ongeschikt (door 
de indeling) en als verouderd ervaren om eigentijds onderwijs te geven. Ook het binnen-
klimaat is slecht en zijn de onderhoudskosten hoog. De school wil graag nieuwbouw. 
Nieuwbouw kan op de bestaande locatie of in de vorm van een campus bij de school ‘De 
Tweemaster’ in het IKC De Optimist. Het schoolbestuur heeft een “voorzichtige” voorkeur 
voor de huidige locatie. De 2 oude (vervallen) noodlokalen heeft de school niet meer nodig.  
Het voorstel is deze te verplaatsen naar de Van Der Brugghenschool en op te knappen (zie bij 
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VD Brugghenschool).  In de school was een peutergroep gehuisvest maar inmiddels wordt naar 
de voorziening in de wijk verwezen. BSO is in de wijk aanwezig.  
 
Conclusie en advies   

De school wil vooral een nieuw gebouw. Bij nieuwbouw is er de keuze op de bestaande 
locatie (vooralsnog de voorkeur van de school) of bij de school De Tweemaster zodat op één 
locatie in de wijk een groot integraal kind centrum ontstaat met 2 scholen (campusmodel).  
Het advies is in te stemmen met een onderzoek en afhankelijk van de uitkomst voor 
nieuwbouw (incl. optimale locatie) of renovatie te gaan. Bij nieuwbouw is het mogelijk dat 
de grond opbrengsten genereerd die de boekwaarde van het gebouw en de grond 
(€136.840, en €136.427,) minimaal dekken. Voor dit onderzoek een bijdrage beschikbaar te 
stellen van 50% van de kosten tot maximaal € 3.000,- dit onder de voorwaarde dat er elders 
geen andere subsidies beschikbaar zijn.  
Voor de verplaatsing van de noodlokalen naar de V.D. Brugghenschool is al een apart advies  
aan het college voorgelegd).  
 
Prioriteit 2 (collegeprogramma, frisse scholen)) 

 

3.0  Huizermaat 

In de wijk Huizermaat zijn 709 basisschoolleerlingen (excl. Taalschool) waarvan de meeste 
leerlingen zijn gehuisvest in het Holleblokcomplex met de scholen:  
-De Parel  
-De Tweede Montessorischool 
-De Tweemaster  
-De Huizer Taalschool (eerste opvang basisonderwijs voor enkele lokalen) 
-Separaat is in de wijk aanwezig de Kamperfoelieschool  
In deze wijk krimpt het leerlingenaantal de komende 10 jaar volgens de prognoses van 2016 
niet of nauwelijks. Door de vestiging van de Huizer Taalschool (met 30 tot 40 leerlingen 
vanuit de HBEL) en vermoedelijk meer vestiging van gezinnen met kinderen kan er zelfs 
sprake zijn van een lichte stijging in het leerlingenaantal.  
Er is tussen de scholen weinig samenwerking maar hier begint enige verandering in de 
komen. Men wil meer samenwerken op huisvestingsgebied door bijvoorbeeld gezamenlijk 
een extra lokaal te hebben voor onderwijskundige activiteiten.     
  

3.1   De Parel 

De Parel groeit de komende jaren met een groep leerlingen. De school is niet echt tevreden 
over de huisvesting. Het gebouw, dat in 2008 gerenoveerd is,  is of te warm of te koud en 
biedt door de traditionele indeling geen ruimte voor extra onderwijskundige activiteiten. De 
kelder geeft bij slecht weer een nare geur af en schoonhouden van het gebouw kost meer 
dan gemiddeld door de vele ramen en richels. Daarbij ziet de school graag een verbetering 
van de toegankelijkheid van de school voor leerlingen en leerkrachten met een lichamelijke 
beperking. BSO en peuteropvang worden in het Holleblokcomplex aangeboden. Voor de 
extra groep leerlingen kan een lokaal in Holleblok 12 beschikbaar gesteld worden tegen de 
gebruikelijke vergoeding (overdracht rijksmiddelen voor materiele instandhouding (MI) voor dit aantal m2). 
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Conclusie en advies 

De indeling van de school is in 2008 de wens van het schoolbestuur geweest en blijft hun 
verantwoordelijkheid. De stank vanuit de kelder is eveneens de verantwoording van de 
school. Mogelijk is met wat extra ventilatie dit probleem al op te lossen. Het storten van iso-
schelpen in de kruipruimte lost ook vaak geur en vochtproblemen op.  Voor de extra groep 
leerlingen vanaf schooljaar 2018/19  kan de school gebruik maken van een lokaal in 
Holleblok 12 (tegen MI-vergoeding) en heeft voor deze nieuwe groep ook recht op de eerste 
bekostiging  OLP (onderwijsleerpakket) en meubilair. Voor de verbetering van de toegankelijkheid 
(lift) voor mindervalide is het advies om dit te bekostigen.  Al jaren is openbare 
toegankelijkheid verplicht volgens het bouwbesluit voor (nieuwe) openbare gebouwen. 
Daarnaast moeten gemeenten in het kader van het VN verdrag voor mensen met een 
lichamelijke beperking zorgdragen voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen.  Idem 
de andere Holleblokscholen. 
 
Prioriteit 1 vanaf 2018 (wettelijke verplichting) 
Prioriteit 2 voor de verbetering van de toegankelijkheid (VN-verdrag) 

 

3.2    Tweede Montessorischool 

De Tweede Montessorischool in het Holleblokcomplex kan met het gebouw uit de voeten. 
Men vindt het gebouw wat onduidelijk ingedeeld en dit komt  het onderwijsconcept niet ten 
goede. Het leerlingenaantal is stabiel. Hun wens voor de komende jaren is een verbetering 
van de toegankelijkheid voor leerlingen met een lichamelijke beperking (mede i.v.m. 
passend onderwijs). Men komt voor het leerlingenaantal ruimte tekort omdat een deel van 
de school voor de algemene BSO is ingezet (t.b.v. de 4 scholen, zoals bij de renovatie is 
overeengekomen). Daarom wordt er een lokaal gehuurd, tegen M.I. vergoeding, in Holleblok 
12 dat inpandig bereikbaar is. De BSO en de peuteropvang worden in het Holleblokcomplex 
aangeboden. 
 
Conclusie en advies 

De Tweede Montessori  kan met het gebouw uit de voeten. Het is wel noodzakelijk om een 
lift/toegankelijk schoolgebouw te hebben. Al jaren is openbare toegankelijkheid verplicht 
volgens het bouwbesluit voor nieuwe openbare gebouwen. Daarnaast moeten gemeenten in 
het kader van het VN verdrag voor mensen met een lichamelijke beperking zorgdragen voor 
de toegankelijkheid van openbare gebouwen.  Idem de andere Holleblokscholen. 
  
Prioriteit 2 : (VN-verdrag) 

 

3.3   De Tweemaster Holleblok 

De Tweemaster in het Holleblokcomplex ziet in het gebouw graag enige functionele 
aanpassingen voor hun leerlingen waarvan het aantal, volgens de prognoses, de komende 10 
tot 15 jaar stabiel blijft.  Ook zien zij graag verbetering van de toegankelijkheid voor 
leerlingen met een lichamelijke beperking (mede i.v.m. passend onderwijs). 
BSO en peuteropvang worden in het Holleblokcomplex aangeboden. 
 
Conclusie en advies 
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De Tweemaster Holleblok is matig tevreden met het gebouw en wenst interne 
aanpassingen. Echter deze zijn voor rekening van het bevoegd gezag die hiervoor jaarlijks 
een bijdrage ontvangt van de Rijksoverheid. Het advies is om wel hun wens te honoreren 
voor een lift/toegankelijkheid.  Al jaren is openbare toegankelijkheid verplicht volgens het 
bouwbesluit voor (nieuwe) openbare gebouwen. Daarnaast moeten gemeenten in het kader 
van het VN verdrag voor mensen met een lichamelijke beperking zorgdragen voor de 
toegankelijkheid van openbare gebouwen.  Idem de andere Holleblokscholen. 
 
Prioriteit 2 : (VN-verdrag)  

 

3.4   Taalschool Huizen 

De Taalschool in Holleblok 12 (voormalige Daltonschool) is met name bedoeld voor 
leerlingen uit de HBEL gemeenten die nog niet de Nederlandse taal beheersen. Dit kunnen 
kinderen van statushouders zijn maar ook van migranten, bijv. uit Polen, Frankrijk etc. Het 
eerste jaar worden zij op de Taalschool ondergedompeld in de Nederlandse taal en 
burgerschap. Na een jaar (of eerder) gaan zij naar hun stamschool om het basisonderwijs 
verder te vervolgen.  Jaarlijks wordt opnieuw bekeken wat de behoefte aan het aantal m2 is. 
Nu heeft de school 3 lokalen (onder-midden en bovenbouw). De groepsgrootte is maximaal 
15 leerlingen.  De school verwacht nog enige toename in leerlingenaantal. In Holleblok 12 is 
ruimte om de school meer m2 ter beschikking te stellen waarvoor huur (overdracht MI 
vergoeding) betaald wordt. Ook deze Holloblokschool ziet graag de toegankelijkheid voor 
mindervalide verbeterd.   
 
Conclusie en advies   

Jaarlijks wordt de huisvestingbehoefte van de Taalschool Huizen opnieuw vastgesteld en op 
ambtelijk niveau afgehandeld zolang het marginale krimp of groei betreft.  Het college heeft 
hiermee ingestemd.  Voor de verbetering van de toegankelijkheid (lift) voor mindervalide is 
het advies om dit te bekostigen. Idem de andere Holleblokscholen. 
 
Prioriteit 2 : (VN-verdrag) 

 

3.5  Kamperfoelieschool 

De Kamperfoelie is een openbare basisschool met een leerlingenaantal ver onder de Huizer 
opheffingsnorm van 183 leerlingen en daalt de komende jaren nog verder. De school kan in 
stand blijven omdat zij ressorteert onder Talent Primair waar de openbare basisscholen uit 
de regio onder vallen. Er mag dan een gemiddelde schoolgrootte worden toegepast en 
hierdoor wordt de opheffingsnorm wel gehaald. De school is zwaar over-gedimensioneerd in 
het aantal m2 huisvesting. Een deel is ingevuld door een peuterzaal en de BSO. De overige 
m2 zijn feitelijk beschikbaar voor andere onderwijs- of maatschappelijke partijen.  De school 
is tevreden met het schoolgebouw op een (kleine) daklekkage na. 
 
Conclusie en advies 

De daklekkage bij de Kamperfoelieschool is aan het bevoegd gezag om op te lossen. Er is een 
flinke overdimensionering in het aantal m2. Wij adviseren u om deze m2 in reserve te 
houden voor evt. andere (ook tijdelijke) onderwijs- of onderwijs gerelateerde partijen in een 
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straal van 2000 meter rondom de school. Momenteel is deze partij er niet, maar dit kan 
ineens anders zijn.   

 
 

4.0 Huizen Oost 

In Huizen Oost vindt de komende 15 jaar een leerlingendaling plaats van 15 tot 17%  met 
name bij de scholen De Springplank en De Ark.  De Gouden Kraal blijft stabiel. De Wijngaard 
als speciaal basisonderwijsschool is lastig te prognosticeren. Daarbij heeft De Wijngaard ook 
groepen leerlingen van andere scholen die een dagdeel of meerdere dagdelen taal-
begeleiding krijgen in hun school.  In de wijk is al deels op krimp geanticipeerd door bij de 
grootste school van Huizen De Springplank schoolwoningen te bouwen. Deze kunnen 
makkelijk worden afgestoten en geschikt worden gemaakt als woningen.  
Ondanks de leerlingenkrimp is er behoefte aan een gymzaal waar de raad reeds krediet voor 
beschikbaar heeft gesteld. Deze behoefte is ontstaan doordat de school De Wijngaard is 
verhuist naar Huizen Oost en hun oude locatie met gymzaal herontwikkeld is tot sociale 
woningbouw. De gymzaal wordt in principe gerealiseerd bij De Springplank, echter De 
Springplank en De Wijngaard hebben de wens samen een clusterschool te zijn op de locatie 
van De Wijngaard om meerwaarde te kunnen bieden, o.a. met betrekking tot passend 
onderwijs. Met de andere scholen in de wijk wordt ook samenwerking gezocht voor o.a. 
buitenschoolse activiteiten. De realisatie van de gymzaal zal dan in de clusterschool moeten 
opgaan indien nog nodig.  Immers vanuit de Wijngaardlocatie zijn de gymzalen aan de 
Draaikom en Delta makkelijker bereikbaar dan vanuit de huidige Springplank locatie.   
De gehele schoollocatie van De Springplank kan dan (op termijn) worden herontwikkeld voor 
bijvoorbeeld woningen.  
 

4.1   De Springplank 

Zoals hiervoor al is vermeld, wil deze grootste school van Huizen verhuizen naar een nieuw 
te bouwen school bij de school De Wijngaard aan het Ellertsveld. De grootte van de nieuwe 
school zal geschikt moeten zijn voor het leerlingenaantal over 10 a 15 jaar.  Alle 7 (plus de 2 

van de kinderopvang) schoolwoningen kunnen dan in één keer afgestoten worden en het 
hoofdgebouw gefaseerd in 10 tot 15 jaar tot alle leerlingen in de clusterschool passen.  
Wanneer dit niet haalbaar blijkt, is de wens zo snel mogelijk over te gaan tot de toevoeging 
van de gymzaal bij/in het hoofdgebouw van De Springplank op de huidige locatie. Daarbij het 
hoofdgebouw (uit 1992) dat slecht scoort op binnenklimaat (frisse lucht) en volgens de 
school functioneel niet meer voldoet, te revitaliseren en te verduurzamen. De school is dan 
weer voor 40 jaar geschikt. De toegankelijkheid voor leerlingen met een lichamelijke 
beperking kan hierbij meegenomen worden. Als de school op de huidig locatie blijft, zal de 
school de school-woningen gefaseerd gaan afstoten (vermoedelijk vanaf 2021/22). Nu 
betalen zij huur voor deze woningen (overdracht MI vergoeding).  
De school heeft al ruimte over in de schoolwoningen die nu ingezet wordt voor de BSO en 
peuteropvang. Zie volgende bladzijde. 
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Conclusie en advies 

Of een verhuizing voor De Springplank naar het Ellertsveld (clusterschool met De Wijngaard) 
wel of niet haalbaar is, kan nog niet (door de complexiteit) worden bepaald.  De financiële 
haalbaarheid is nog onduidelijk (hoge boekwaarden/wat brengt de oude locatie op). Het 
advies is daarom in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek om een clusterschool 
(IKC) met De Wijngaard te worden op de locatie van De Wijngaard (Ellerstsveld). Er is enige 
bouwvlek. Voor dit onderzoek een bijdrage aan de school beschikbaar te stellen van 50% van 
de kosten tot maximaal € 3.000,- onder de voorwaarde dat er elders geen subsidies 
beschikbaar zijn.  Zodra de uitkomst van het onderzoek bekend is, wordt de raad een 
voorstel voorgelegd of nieuwbouw haalbaar is of dat een revitalisering/verduurzaming van 
het bestaande gebouw de voorkeur heeft (inclusief de inbreiding van de gymzaal waarvoor 
al krediet beschikbaar is gesteld). Hierbij zal de school ook moeten bijdrage in de kosten.   
 
Prioriteit 2 voor de gymzaal en revitalisering (bestaande afspraak, collegeprogramma  frisse scholen, VN-                                                                                                                            

verdrag)  
Prioriteit 3 voor nieuwbouw (wenselijk)  

 

4.2. De Wijngaard 

De Wijngaard, een school voor speciaal basisonderwijs (kinderen met een indicatie), is 
content met hun nieuwe schoolgebouw op het thermisch comfort ( te warm) op de 
bovenverdieping na.  Zij zijn een school voor geheel Huizen maar ook deels voor de BEL 
gemeenten. Daarbij is De Wijngaard ook expertisecentrum voor de basisscholen en vangt 
leerlingen van deze scholen in hun gebouw op voor bijv. een dagdeel taalonderwijs. Ook is er 
een klas gevestigd van het Leger des Heils voor de uitvoering van een 
zorg/onderwijsarrangement.     
De school is in gesprek over samenwerking en evt. clustering van hun school met De 
Springplank op de locatie van De Wijngaard. Voor De Wijngaard is hierbij een bijkomend 
voordeel dat hun school door deze samenwerking/clustering minder gestigmatiseerd wordt. 
Bij clustering kunnen bepaalde ruimten worden gedeeld, bijv. de aula en speellokaal. Nu de 
school enige tijd het gebouw in gebruik heeft, ervaart de school een binnenklimaat 
probleem op de 1e verdieping. De temperaturen zijn hier snel te hoog bij zonnig weer. De 
school scoort voor het thermische comfort, volgens het EBA uit 2015,  in de winter een 
‘goed’ echter bij zonnig weer is de score echter zeer matig.     
De school heeft een (speciale) buitenschoolse opvang in hun gebouw gehuisvest.  
 
Conclusie en advies 

Voor De Wijngaard zijn er naast de wensen om met De Springplank te clusteren en samen te 
werken met de scholen in de wijk nog de wens om het thermisch comfort op de 
bovenverdieping te verbeteren.  Hiervoor is de school verantwoordelijk. Met het huidige 
gebouw zijn zij verder tevreden. Voor de komende jaren zijn er geen verplichtingen voor de 
gemeente. 

 

4.3    De Ark 

De Ark ervaart hun gebouw uit 1988 als verouderd en niet meer voldoende geschikt voor 
eigentijds onderwijs. Daarbij krimpt de school de komende jaren in leerlingenaantal. De 
school ziet graag op termijn (over 5 tot 10 jaar) nieuwbouw.  Als alternatief ziet men het 
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gebouw inpandig graag aangepast en aan de buitenzijde opgeknapt met een eigentijdse look 
en een herkenbare ingang. Deze uitvoering wil de school graag op korte termijn omdat zij nu 
allerlei kosten moet maken die anders in een revitalisering gestoken kunnen worden 
(effectievere besteding van middelen).  Een aanpassing van het schoolplein is ook een wens. 
BSO en peuteropvang zijn in de school aanwezig.  
 
Conclusie en advies 

Het schoolgebouw van De Ark is bijna 30 jaar oud en wordt niet meer als geschikt ervaren. 
Het advies is niet te stemmen met vervangende nieuwbouw daar het gebouw bouwkundig in 
goede staat is en vervangende nieuwbouw ook veel kosten geeft van tijdelijke huisvesting 
(locatie genereert geen inkomsten). Wel in te stemmen met een onderzoek naar een 
aanpassing, revitalisering en verduurzaming van het gebouw waardoor het weer voor 40 jaar 
geschikt is. Hierbij zal de school een deel moeten bijdragen in de kosten en de gemeente een 
deel. Het schoolplein is de verantwoording van het bevoegd gezag.  Voor het onderzoek een 
bijdrage aan de school beschikbaar te stellen van 50% tot maximaal € 3000,-  en onder de 
voorwaarde dat er elders geen andere subsidies beschikbaar zijn.  T.z.t. wordt er een apart 
voorstel aangeboden.   
 
Prioriteit 3 (wenselijk). 

 

4.4   De Gouden Kraal 

De Gouden Kraal is een openbare school met het Montessoriconcept. De school zit in 
principe onder de Huizer opheffingsnorm van 183 leerlingen. Doordat de school ressorteert 
onder Talent Primair, wordt er een gemiddelde schoolgrootte toegepast en is het 
voortbestaan voor de school niet in gevaar. De school is tevreden met de locatie en het 
gebouw. De komende tien jaar krimpt de school met 1 groep leerlingen. De school hoopt de 
vrijgekomen ruimte in te kunnen zetten voor BSO en/of peuteropvang. Nu is de BSO en 
peuteropvang in de wijk.  
 
Conclusie en advies 

De school is tevreden met de huisvesting maar is een kleinschalige school. Samenwerking 
met de andere scholen is aan te raden.  Het advies is (bevoegdheid college), zodra de school 
hierom verzoekt, in te stemmen met het inzetten van ruimte voor BSO en/of peuteropvang. 
Dit onder de restrictie dat wanneer onderwijs de ruimte weer nodig heeft, onderwijs 
voorgaat.   

 

5.0    VO scholen 

Voor het Erfgooiers College is door de gemeente budget beschikbaar gesteld voor 
vervangende nieuwbouw van het ITH gebouw uit 1981 (hierin zitten de meeste leslokalen) 
en voor de renovatie van het hoofdgebouw uit 1999. De uitvoering hiervan gaat de komende 
jaren plaatsvinden en de oplevering is gepland  in de loop van 2019. Na gereedkoming van 
de nieuwbouw is de school geschikt voor 1050 leerlingen. Een punt van aandacht is de  
opvang van de leerlingenpiek die volgens de prognoses ontstaat  na realisatie van de 
nieuwbouw (tussen 2019 en 2022/2023).  Het Erfgooiers College heeft een inspannings-
verplichting om deze leerlingenpiek binnen de beschikbare middelen op te lossen. Indien 
beschikbaar, wordt de school in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van bestaande 
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(onderwijs) ruimte elders in de gemeente. Daarom zullen wij als gemeente zodra er 
onderwijsruimte van enige omvang vrijkomt (leegstand), dit eerst aanbieden aan het 
Erfgooiers College als tijdelijke extra  huisvesting (tegen overdracht MI vergoeding) voor 
deze leerlingenpiek.  
 
Conclusie en advies 

Voor SG Huizermaat heeft de gemeente momenteel geen verplichtingen. Er is een eigentijds 
gebouw dat past bij het onderwijsconcept. Mocht de school t.z.t. verzoeken om een 
doordecentralisatie van geldmiddelen, overdracht perceel en verantwoordelijkheden (gezien 
hun lopende onderzoek hiernaar voor alle GSF scholen) adviseren wij om op voorhand de 
stelling in te nemen hieraan niet direct te willen meewerken omdat wij beide VO scholen 
gelijk willen behandelen en ons laatste (beperkte) sturingsmiddel niet uit handen willen 
geven.  
Het Erfgooiers College is (in samenwerking met de gemeente) aangevangen met de 
voorbereidingen voor de Europese aanbesteding van de nieuwbouw en de renovatie van het 
hoofdgebouw. Mocht voor de tijdelijke leerlingenpiek extra huisvesting nodig blijken, dan is 
er de toezegging dat wanneer er majeure leegstand ontstaat bij andere (basis)scholen, hier 
gebruik van gemaakt kan worden. Dit in goed overleg met alle betrokkenen. Er zijn voor de 
gemeente geen andere verplichtingen dan deze lopende verplichtingen.   

 

6.0   Speciaal PO/VO Onderwijs 

In Huizen zijn drie scholen voor speciaal onderwijs 
1. Het Elan College (voorheen Mulock Houwerschool), een VMBO  school voor 

leerlingen die door hun gedrag niet passen binnen het regulier onderwijs.   
2. Visio, een school voor blinden en slechtzienden vaak met een meervoudige 

beperking.  
3. Mytylschool  De Trappenberg voor basis en voorgezet onderwijs voor leerlingen met 

een lichamelijke en/of meervoudige beperking.  

Ad 1 Het Elan College 

De Mulock Houwerschool ressorteerde tot het najaar 2016 onder de Amersfoort Groep. De 
Amersfoort Groep moest reorganiseren en heeft daarbij besloten deze school af te stoten. 
Stichting Elan uit Hilversum, waar ook de school De Wijngaard onder ressorteert, heeft zich 
bereid verklaard de school over te nemen onder de nieuwe naam  ‘Het Elan College’. Het 
schoolbestuur gaat het onderwijsconcept voor een bredere doelgroep inzetten (waren er 
voorheen alleen leerlingen met externaliserend3 gedrag, komen er nu ook leerlingen met 
internaliserend gedrag). Het gebouw uit 2012 is als nieuw te beschouwen en geschikt voor 
eigentijds onderwijs. Er is alleen nog een bouwkundig probleem (o.a. moeizaam te openen 
en te sluiten ramen). In principe is dit nog de verantwoording van de bouwer en de 
Amersfoort Groep, die ook bezig zijn dit op te lossen. Als gemeente zijn wij hier enigszins bij 
betrokken om te voorkomen dat er in de toekomst een beroep op de gemeente gedaan 
wordt voor herstel van constructiefouten. Wat de opmerking in het IHP betreft over de 

                                                      
3 3 Jongeren met externaliserende problemen hebben vaak conflicten met andere mensen of met de maatschappij. Typische 

externaliserende problemen zijn agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid. Bij internaliserende gedragsproblemen is 

er een over controle over de emoties; ze worden naar binnen gericht en leiden tot innerlijke onrust.  Problemen hierbij zijn 

sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en psychosomatische klachten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Angst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Depressie_(klinisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychosomatiek
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ventilatie (te droge lucht) schijnt dit alleen in bepaalde periodes voor te komen en 
aanvaardbaar te zijn en is daarbij een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.  
 
Conclusie en advies 

Het Elan College is tevreden met het gebouw mits het bouwprobleem (door de Amersfoort 
groep en de aannemer) wordt opgelost. Als gemeente hebben wij geen taak. 

 

Ad 2 Visio 

Visio is een school voor blinde en slechtziende leerlingen met vaak meervoudige 
beperkingen. De school heeft een prachtig gebouw uit 2004 maar kampt met een sterk 
afnemend leerlingenaantal als gevolg van steeds meer ambulante begeleiding binnen het 
regulier onderwijs. De grond  (en daardoor ook het gebouw) is eigendom van derden. Er is 
mede daarom een doordecentralisatie overeenkomst afgesloten. Dit houdt in dat de 
gemeente de ontvangen rijksinkomsten op basis van het leerlingenaantal overdraagt aan 
Visio en voor leegstand een rentevergoeding berekent. De vaste lasten beginnen te drukken 
voor de school omdat door afnemende leerlingenaantallen evenredig de inkomsten 
afnemen en de kosten van o.a. rentevergoeding toenemen. De school zoekt dan ook andere 
maatschappelijke partners die mede gehuisvest willen zijn in hun school. Afgesproken is dat 
wanneer wij als gemeente geschikte partijen kunnen doorverwijzen, dit zullen doen. Op 
termijn zal Visio haar locaties moeten herschikken. Hierbij kan de locatie Huizen afvallen. Dit 
is nu nog onduidelijk.  
  
Conclusie en advies 

Visio is tevreden met het schoolgebouw maar kampt door afname van het leerlingenaantal 
met het opbrengen van de lasten. Als gemeente zullen wij, wanneer dit op ons pad komt,  
geschikte maatschappelijke partijen die huisvesting zoeken, doorverwijzen naar de leegstand 
van Visio. Visio zal op termijn haar locaties moeten herschikken. Hierbij kan de locatie 
Huizen afvallen.  Advies: afwachten.  

 

Ad 3 Mytylschool Trappenberg 

De Mytylschool biedt onderwijs aan basisschoolleerlingen en voorgezet onderwijsleerlingen 
die een lichamelijke beperking hebben of meervoudige beperking (waaronder ook gedrags-
beperkingen). De school zit in een gebouw dat rond de jaren 1975 is gebouwd. In latere 
jaren zijn er regelmatig units aan het gebouw bijgezet. Het gebouw en de grond zijn geen 
gemeentelijk bezit en de school heeft de grond in erfpacht waar de gemeente een 
vergoeding (erfpacht) voor geeft. Voorheen gaf de gemeente ook een vergoeding voor de 
kapitaalinvestering maar het hoofdgebouw is inmiddels financieel afgeschreven en de 
investering afgelost. Op de (tijdelijke) uitbreiding is nog wel een boekwaarde. De school gaat 
in het jaar 2018  verhuizen naar een nieuw schoolgebouw in de gemeente Hilversum naar 
het zorgpark gelegen in het gebied Monnikenberg. Het behandelcentrum (Trappenberg) 
verhuist daar eveneens naartoe en idem de ziekenhuizen Tergooi.  De gemeente en school 
moeten nog nagaan hoe de dossiers afgerond worden en of er wel/niet contracten formeel 
moeten worden ontbonden.  Dit wordt in de 2e helft van 2017 opgepakt. Zie volgende 
bladzijde. 
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Conclusie en advies 

De Mytylschool verhuist in de loop van 2018 naar een nieuw schoolgebouw in de gemeente 
Hilversum. In de 2e helft van dit jaar wordt bekeken hoe de dossiers tussen school en 
gemeente afgerond worden. Het huidige schoolgebouw is financieel/economisch, m.u.v. 2 
noodlokalen na, afgeschreven.  

 

7.0   Gymnastieklocaties 
Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage, de IHP rapportage, bladzijde 22.  
Ter aanvulling delen wij u mee dat het gebruik/bezetting van de twee gymzalen in het 
Holleblok per oktober 2016 toegenomen is door de leerlingen van de Taalschool. En de SG 
Huizermaat meer gebruik maakt van gymlocaties van de gemeente naast hun eigen 
sportzaal, door (tijdelijke) groei van het leerlingenaantal.   
 

8.0   Financieel  

Zie de bijlage, de investeringsstaat. Deze dient onder geheimhouding behandeld te worden, 
om te voorkomen dat bij openbare bekendmaking van de investeringskredieten dit mogelijk 
de aanbestedingsprocedures negatief zou kunnen beïnvloeden.  
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
Bijlagen:   

1 IHP-rapportage april 2017 

2 EBA overzicht op basis van de rapporten van Enerdeco 2015  

3 Leerlingenprognoses 2016 

4 Intentieverklaring samenwerking Springplank/Wijngaard 

5 Investeringsoverzicht/wensen (GEHEIM) 
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