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1. Samenvatting en conclusies 
 
Voor u ligt het Masterplan Onderwijshuisvesting 2008-2013 van de gemeente Deventer. Dit 
Masterplan is een vervolg op het Integraal Huisvestingplan (IHP) uit 2001. In dit Masterplan zijn 
voorstellen uitgewerkt voor alle schoolgebouwen in Deventer met betrekking tot basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en gymnastiekonderwijs.  
 
De basis voor onderwijshuisvesting in de gemeente Deventer is de Verordening voorzieningen  
huisvesting onderwijs. Deze verordening is gebaseerd op een sober en doelmatig beleid. De 
verordening is echter een formeel kader waarbinnen we acteren. Voor het daadwerkelijk realiseren 
van eigentijdse huisvesting die past bij de veranderende onderwijskundige ontwikkelingen biedt de 
verordening minder houvast. In dit Masterplan is een vertaling gemaakt van beleidsuitgangspunten 
naar concrete huisvesting.  
 
In hoofdstuk 6 is het beleidskader voor dit Masterplan beschreven. Eén van de belangrijkste 
uitgangspunten voor dit Masterplan is de vaststelling van de voedingsgebieden. De voorstellen in dit 
Masterplan zijn gebaseerd op het bieden van voldoende huisvestingscapaciteit binnen een 
voedingsgebied voor de kinderen uit dat voedingsgebied. Daarnaast worden er ook voorstellen 
gedaan om adequate huisvestingsproblemen op te lossen.  
 
Niet alle wensen en voorstellen vanuit het veld hebben een plek gekregen in de lijst met investeringen 
die wordt voorgesteld. Op basis van het gemeentelijke beleidskader en rekening houdend met efficiënt 
omgaan met het gebouwenbestand zijn keuzes gemaakt om te komen van een longlist naar een 
shortlist met voorstellen. Enkele in het oog springende investeringen in de shortlist zijn de bouw van 
wijkvoorzieningencentra in Keizerslanden en in de Rivierenwijk en een totaalpakket aan oplossingen 
in de vorm van nieuwbouw, maar ook inzet van het huidige gebouwenbestand voor al het speciaal 
onderwijs in Deventer. 
 
Ondanks dat niet alle voorstellen uit de longlist kunnen worden uitgevoerd spreekt dit plan een hoog 
ambitieniveau uit voor de komende periode. Het totaalpakket aan investeringen bedraagt ca. 40 
miljoen euro in een periode van 5 jaar. 
De vergoeding die de gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting is gebaseerd op de verordening. 
De ambitie die dit Masterplan met zich meebrengt gaat echter verder. Dit betekent dat er extra 
middelen moeten worden beschikbaar gesteld om het te kunnen uitvoeren. 
In 2001 heeft de gemeenteraad besloten een storting te doen in een reserve voor de uitvoering van 
het IHP2000. Bij de storting werd ervan uitgegaan dat de reserve circa 10 jaar mee zou kunnen gaan. 
Dit blijkt ook bij volledige uitvoering van dit nieuwe Masterplan nog op te gaan. Uit het verloop van de 
reserve blijkt dat als gevolg van de investeringen elk jaar sprake is van een onttrekking uit deze 
reserve. Omstreeks het jaar 2011 is de reserve volledig uitgeput. Voor de realisering van de plannen 
uit dit Masterplan betekent dit dat omstreeks de jaren 2010-2012 een storting in de reserve dient te 
worden gedaan, dan wel dat jaarlijks een structureel bedrag aan het onderwijshuisvestingsbudget 
wordt toegevoegd, zodat de lasten van de onderwijshuisvesting ook na 2011 te kunnen worden 
afgedekt.  
Inmiddels is via de Voorjaarsnota 2008 voorgesteld jaarlijks een storting te doen in de Reserve van 
€ 500.000,00. Deze storting verlengt de termijn dat reserve meekan tot en met het jaar 2012. 
 
Door vanaf 2008 elk jaar een  bedrag gelijk aan € 1,9 miljoen in de Reserve te storten zijn de huidige 
uitgaven en de lasten van de voorgestelde investeringen uit dit Masterplan ook op lange termijn zijn 
gedekt. 
 
Indien naast de jaarlijkse storting van € 500.000,00 in bijvoorbeeld 2011 een eenmalig storting wordt 
gedaan van € 15 miljoen dan vertoont het saldo van de reserve tot en met 2020 een positief beeld. 
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2. Inleiding 
Vanaf 1 januari 1997 zijn de huisvestingsvoorzieningen van het primair en het voortgezet onderwijs 
gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. Vanaf dat ogenblik is de gemeente 
verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs op het grondgebied 
van de gemeente. Het formele toetsingskader hiervoor is de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs. Hiernaast is in 2000 het Integraal Huisvestingsplan opgesteld waarin beschreven staat wat 
de plannen zijn voor de komende jaren op het gebied van nieuwbouw, renovatie, afstoten, etc. van 
schoolgebouwen. Tevens is het financiële kader voor de komende 15 jaar vastgesteld. In 2001 is er 
een 1e nota van wijzigingen vastgesteld waarin de verandering ten opzichte van het IHP2000 zijn 
opgenomen. 
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om elke 3 jaar een nieuw IHP op te stellen. Jaarlijks zou er een 
nota van wijzigingen worden opgesteld. In 2002 en 2003 is dit niet gebeurd. In 2004 is wel een eerste 
concept van een nieuw breder opgezet IHP met de schoolbesturen besproken. Begin 2005 hebben 
met alle schoolbesturen bilaterale gesprekken over dit eerste concept plaatsgevonden. De uitkomsten 
van het overleg in september 2004 en de gesprekken met de schoolbesturen in 2005 werden voor 
zover van toepassing verwerkt in een volgend concept (periode 2006-2011). Dit concept werd door 
het college “vrij gegeven” voor overleg met de schoolbesturen. Eind 2006 kwam uit de bespreking van 
dit concept met de schoolbesturen naar voren dat er nog een aantal knelpunten was, waarover de 
schoolbesturen verder wilden spreken. De knelpunten waren het voedingsgebied Colmschate-noord, 
het voorstel voor het voortgezet speciaal onderwijs en de maatregelen tegen de verdergaande 
segregatie. 
 
2.1. Nota Voorzieningen en accommodaties in Deventer 
In 2004 is er voor gekozen om het nieuwe IHP de titel Masterplan te geven in verband met de 
koppelingen die er in gelegd waren met aan onderwijshuisvesting grenzende beleidsterreinen als 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De titel Masterplan handhaven we ook in deze versie. 
Parallel aan de totstandkoming van dit Masterplan werkt de gemeente Deventer aan een nota 
Voorzieningen en accommodaties in Deventer waarin de vraag wordt beantwoord welke 
accommodaties met welke functies de gemeente dient te hebben om de vraag van burgers op sociaal 
terrein te kunnen huisvesten. In de uitwerking van deze accommodatiebeleidsnota zullen dus alle 
maatschappelijke voorzieningen aan bod komen waaronder ook peuterspeelzalen, kinderopvang, 
buurtaccommodaties, etc. 
 
Dit Masterplan moet worden gezien als onderlegger voor de accommodatiebeleidsnota voor het 
onderdeel onderwijshuisvesting en binnensportaccommodaties. De aanpalende beleidsterreinen zijn 
dus in dit document verder buiten beschouwing gelaten. 
 
2.2. Indeling Masterplan 
Na de samenvatting, conclusies en inleiding is in hoofdstuk 3 de doelstelling van het Masterplan 
beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een analyse gegeven van het uitgevoerde beleid en de 
aanpassingen die hebben plaatsgevonden in wet- en regelgeving op het terrein van 
voorzieningenbeleid. In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen beschreven die aanleiding hebben 
gegeven om een nieuw Masterplan te willen hebben. In hoofdstuk 6 wordt een antwoord gegeven op 
deze ontwikkelingen door een geformuleerde visie en beleidsuitgangspunten. Dit is vervolgens 
vertaald in concrete voorstellen per voedingsgebied en schoolsoort in hoofdstuk 8 en 9. In de 
hoofdstukken 10 en 11 en de bijlagen worden de financiële consequenties berekend van de 
planvorming in voorgaande hoofdstukken. 
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3. Doelstelling Masterplan 
De gemeente Deventer wil door het opstellen van het Masterplan duidelijkheid geven over haar 
voornemens op het gebied van onderwijshuisvesting in de periode 2008-2013. Wijkgericht bouwen, 
sluitende aanpak, brede scholen, multifunctionele accommodaties, flexibel en toekomstgericht 
bouwen, allemaal beleidsuitgangspunten die in de gemeentelijke plannen zijn terug te vinden. In alle 
gevallen gaat het hierbij om afstemming en efficiënte inzet van functies, mensen en middelen op de 
terreinen van onderwijs, welzijn en sport.  
 
Integraal huisvestingsbeleid is een logisch gevolg van het huidige beleid op deze terreinen. Met 
behulp van integraal huisvestingsbeleid kunnen accommodaties worden ontwikkeld en beheerd die 
door de diverse functies op de genoemde terreinen kunnen worden gebruikt en/of geëxploiteerd. 
Schoolbesturen, onderwijsveld, instellingen en de gemeente hebben hier baat bij door verwachtingen 
over en weer op elkaar af te stemmen. Gebruikers krijgen duidelijkheid over geplande investeringen 
en kunnen hier eigen beleid op afstemmen. Tevens kunnen gewenste en ongewenste ontwikkelingen 
in de gemeente Deventer vanuit voorzieningenbeleid gestimuleerd of juist geremd worden daar waar 
nodig. 
 
Het Masterplan tracht inzicht te geven in de voor de komende jaren gewenste en benodigde 
voorzieningen op het gebied van onderwijs en de hieruit voortvloeiende investeringen. Het bevat de 
gemeentelijke planning voor het bouwen, uitbreiden en afstoten van accommodaties in Deventer op 
de korte en middellange termijn.  
 
Vanuit de inhoudelijke visie op samenwerking in buurten en wijken tussen onderwijs en andere sociale 
functies, zal er steeds meer vraag zijn naar het clusteren van deze voorzieningen in één 
accommodatie of in een netwerk van accommodaties. In de visie op de Brede school is dit verder 
uitgewerkt. Brede scholen zijn in de eerste plaats samenwerkingsverbanden op buurt/wijk niveau 
tussen een basisschool en verschillende sociale instellingen zoals peuterspeelzalen, GGD, 
kinderopvang etc. De gemeente Deventer streeft er naar dat in elke buurt zo'n samenwerkingsverband 
tot stand komt (Brede school). Daarnaast is het streven om op lange termijn per voedingsgebied een 
Wijkvoorzieningencentrum te realiseren waarin de Brede school deelnemers samen onder één dak 
zijn gehuisvest (Brede school+ variant). In dit Masterplan is een aantal voorstellen beschreven om in 
met name in herstructureringswijken een Wijkvoorzieningencentrum te realiseren. 
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4. Analyse 
 
4.1. Voortgang IHP2000 en 1e wijzigingsnota IHP 2001 
Vanuit het IHP2000 en de eerste wijzigingsnota uit 2001 is een aantal plannen en projecten 
voortgekomen. De hoofddoelstelling van dit IHP was om de leegstand in de gemeente Deventer terug 
te dringen. Hierin is het plan grotendeels geslaagd. De voorspelling in 2000 was dat de leegstand 
enorm zou oplopen als er geen maatregelen zouden worden genomen. Inmiddels is een aantal 
voorstellen uit de plannen in de loop van de tijd vervallen en/of gewijzigd door veranderingen in 
leerlingenaantallen of gewijzigde inzichten van gemeente en schoolbesturen. 
 
Om te komen van initiatieven tot uitvoering van de plannen uit het IHP werd in 2001 een werkgroep 
ingesteld met leden vanuit de gemeente en schoolbesturen en een adviseur/projectleider. Door een 
verdere optimalisering van de overlegstructuren met de schoolbesturen over huisvestingszaken is de 
werkgroep eind 2003 opgeheven. Mede vanuit deze werkgroep zijn onder anderen de volgende 
projecten verwezenlijkt: 
 
• Renovatie Cees Wilkeshuisschool; 
• Renovatie en aanpassing St. Lebuinusschool; 
• Plaatsen 2 noodlokalen De Linde; 
• Aanpassingen meerdere VO gebouwen 
• Nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum Het Stormink 
• Afstoting schoolgebouw Albert Cuypstraat; 
• Ingrijpend onderhoud De Snippeling; locatie Rielerweg 
• Permanente uitbreiding OBS Kolmenscate; 
• Samenvoeging praktijkonderwijs op locatie Arkelstein; 
• Afstoting schoolgebouw Ramelestraat; 
 
In dit Masterplan wordt in hoofdstuk 7 bij de voorstellen aangegeven welke plannen vanuit het 
IHP2000 zijn of gaan vervallen en welke voorstellen hiervoor in de plaats komen. In de financiële 
doorrekeningen is rekening gehouden met het vervallen van een aantal investeringen. Uiteraard 
komen hiervoor nieuwe investeringen op basis van nieuwe voorstellen in de plaats.  
 
Overlegstructuur 
Op 29 september 2003 is met de schoolbesturen overeenstemming bereikt over de invoering van een 
bouwprotocol waarin per projectfase de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
betrokken partijen zijn beschreven. Via de procedure van dit protocol wordt dus voortaan gewerkt. 
Voor elk groot project zal voortaan een projectorganisatie worden opgesteld, met daarin 
vertegenwoordiging van het schoolbestuur en de gemeente. Afhankelijk van de omvang en de 
betrokken partijen kan per project worden bepaald wie als bouwheer optreedt. Een recent voorbeeld 
hiervan is de projectorganisatie voor de uitbreiding van de Dorpsschool te Bathmen. 
 
4.2. Aanpassingen in wet- en regelgeving 
 
4.2.1. Gemeentelijk Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
De verordening is het toetsingskader voor de jaarlijkse huisvestingsaanvragen van de schoolbesturen. 
Elk jaar kunnen schoolbesturen voor 1 februari hun aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting 
bij de gemeente indienen. Welke voorzieningen dit zijn, hoe ze getoetst worden en op welke wijze 
uitvoering aan deze voorzieningen kan worden gegeven, ligt vast in de verordening.  
 
Sinds de decentralisatie van de onderwijshuisvesting van het Rijk naar de gemeenten in 1997 
hanteert onze gemeente voor de beoordeling van de huisvestingsaanvragen van de schoolbesturen 
de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Deventer”. De tekst van deze 
verordening is vrijwel volledig overgenomen uit de modelverordening van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeente (VNG). Elk jaar treden er wijzigingen in de (model)verordening op als gevolg 
van aanpassingen in de wet- en regelgeving. Enkele ingrijpende voorbeelden van aanpassing van de 
wet- en regelgeving zijn de maatregelen ter verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs, de 
nieuwe wetgeving voor het speciaal onderwijs en recent de invoering van de voorziening aanpassing 
als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen. Sinds de vaststelling van de verordening in 1996 had 
geen wijziging van de verordening meer plaatsgevonden. In 2003 heeft met de schoolbesturen op 
overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden over de herziene tekst van de verordening en werd 
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consensus bereikt. Na de vaststelling door de Raad in december 2003 zijn de aanvragen voor de 
jaren 2005 tot en met 2008 verder aan de hand van de nieuwe verordening getoetst. 
 
Begin 2008 wordt door de VNG gewerkt aan een vereenvoudiging van de modelverordening 
onderwijshuisvesting. Eén van de belangrijkste wijzigingen zal zijn dat in het basisonderwijs voortaan 
niet meer met het aantal groepen wordt gewerkt, maar dat er sprake zal zijn van een aantal m2 bruto 
vloeroppervlak (bvo) per leerling. Eenzelfde soort systematiek dus als in het voortgezet onderwijs. 
Deze wijzigingen zullen worden behandeld in het overleg met de schoolbesturen, waarna voor het jaar 
2009 een gewijzigde verordening kan worden vastgesteld.  
 
4.2.2. Agenda lokaal maatwerk (VNG) 
In augustus 2002 heeft de VNG een notitie met de naam “Een agenda voor lokaal maatwerk” 
uitgebracht. In deze notitie wordt bepleit om een beter en een meer op de lokale situatie toegesneden 
aanbod van voorzieningen in de huisvesting op te nemen in de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs. In genoemde notitie zijn voorstellen verwoord op welke wijze de implementatie van 
onderwijskundige vernieuwingen kan plaatsvinden en hoe de gemeente en de schoolbesturen kunnen 
komen tot het opstellen van beleidsregels voor aanpassingen aan gebouwen en installaties als gevolg 
van de brandveiligheidseisen en de ARBO-wetgeving. 
 
Onderwijskundige vernieuwingen 
In het op overeenstemming gerichte overleg van 29 september 2003 hebben de schoolbesturen 
ingestemd met de gewijzigde verordening en de opname van de voorziening 'aanpassingen als gevolg 
van onderwijskundige vernieuwingen' vergoeding op basis van feitelijke kosten (offertelijn). De 
gemeenteraad van Deventer heeft dit voorstel overgenomen en vastgesteld in de vergadering van 
december 2003. De uitgangspunten en criteria die van toepassing zijn voor toekenning van de 
voorziening zijn in overleg met de schoolbesturen uitgewerkt en vastgesteld in de 'beleidslijn 
aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen'. 
 
Beleidsregel brandveiligheid en ARBO 
Na de decentralisatie van de onderwijshuisvesting is er onduidelijkheid ontstaan over de 
aanpassingen die schoolbesturen kunnen aanvragen bij het gemeentebestuur. Tot deze 
onduidelijkheden behoren de voorzieningen die getroffen dienen te worden om te voldoen aan eisen 
van brandveiligheid en aan de ARBO-wetgeving. Op basis van recente jurisprudentie is vast komen te 
staan dat aanpassingen aan het gebouw op basis van regelgeving over brandveiligheid in beginsel 
geen voorzieningen in de huisvesting zijn. Toch heeft de gemeente Deventer besloten de 
aanpassingen “voorzieningen in verband met eisen voortkomend uit de wet- en regelgeving” zo te 
omschrijven dat aanvragen kunnen worden ingediend met betrekking tot brand en ARBO eisen. 
Uitsluitend kunnen schoolbesturen dan in die gevallen waarbij de continuïteit van het onderwijs in 
gevaar is, bekostiging voor de noodzakelijke voorzieningen aanvragen. Dit in verband met de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de schoolbesturen dat gebouwen 
voldoen aan eisen van wet- en regelgeving. De schoolbesturen ontvangen van het Rijk geen 
bekostiging om dergelijke voorzieningen te kunnen aanbrengen. Met de schoolbesturen is op 29 
september 2003 consensus bereikt over het voorstel tot vaststelling van de beleidsregels. Vervolgens 
heeft de raad ze vastgesteld in de vergadering van december 2003. 
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5. Ontwikkelingen 
 
5.1. Witte vlucht 
Vanaf ongeveer het jaar 2000 is in Deventer sprake van een toenemende segregatie in het onderwijs: 
kinderen gingen steeds vaker in andere voedingsgebieden naar school dan waar zij wonen. Er 
ontstond een witte vlucht uit de schil rond de Binnenstad naar de voedingsgebieden Diepenveen, 
Schalkhaar en Binnenstad. In de voedingsgebieden Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad ontstond 
leegstand, terwijl elders lokalen moesten worden bijgebouwd. Aanvankelijk is eerst alleen met 
instrumenten van uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en via het maken van 
afspraken over voedingsgebieden gepoogd de segregatie tegen te gaan.  
De evaluatie van deze maatregelen is opgenomen in de notitie "Effect van het postcodebeleid 2004-
2006". 
  
Over het onderwerp segregatie is in de achterliggende periode regelmatig overleg met de 
schoolbesturen gevoerd. De schoolbesturen hebben steeds aangegeven dat alleen maatregelen in de 
huisvestingsfeer niet voldoende zijn. Segregatie moet niet alleen vanuit het onderwijs worden 
aangepakt, maar ook de gemeente moet een visie op de aanpak van segregatie hebben. Oorzaken 
van segregatie liggen onder anderen ook in stedelijk woningbouwbeleid en huisvesting. De vrijheid 
van onderwijskeuze van ouders speelt daarnaast een belangrijke rol.  
  
In een werkgroep met de schoolbesturen is in het najaar 2007 een voorstel uitgewerkt dat globaal 
inhoudt dat ouders voor 1 februari hun kinderen inschrijven bij de school van hun keuze. Voor 1 juni 
krijgen de ouders de uitslag of hun kind wel of niet geplaatst kan worden. De ouders waarvan de 
kinderen niet op de school van hun keuze kunnen worden geplaatst, omdat zij in een ander 
voedingsgebied wonen, kunnen door het schoolbestuur met elkaar in contact worden gebracht. Met 
die ouders kan dan gezamenlijk worden gesproken over een andere schoolkeuze, waarbij het 
schoolbestuur actief en stimulerend optreedt. Dit voorstel is gebaseerd op een convenant dat in de 
gemeente Amsterdam is afgesloten. Omdat het voorstel uit de werkgroep werd omarmd is besloten 
het convenant uit Amsterdam naar de situatie in Deventer te vertalen. Dit heeft geleid tot de opstelling 
van een convenant tussen de schoolbesturen en de gemeente, waarvan de ondertekening binnenkort 
wordt verwacht. Het convenant wordt dan vanaf het schooljaar 2008/2009 van kracht. 
 
5.2. Samen onder één dak 
Hoe ziet een school er over 15 jaar uit? Wat gebeurt er dan allemaal binnen de muren van een 
gebouw, en hoe zal het gebouw er uitzien? Vragen waarop we nu nog geen antwoord kunnen geven. 
Wat we wel kunnen doen is het mogelijk maken van toekomstige veranderingen en ontwikkelingen 
binnen de gebouwen. Dit vergt een flexibele manier van omgaan met een accommodatie.  
 
Als we de school van nu vergelijken met die van een tiental jaren geleden, zijn er veel zaken 
veranderd. De school is meer dan alleen een plek waar je als kind leert. De Brede school gedachte 
speelt hierin een belangrijke rol. Onze dagindeling is drastisch gewijzigd. Kostwinners en 
thuiszorgende moeders hebben plaats gemaakt voor taakcombinerende ouders, voor en naschoolse 
opvang, etc. De toekomst ligt in centra waar dagarrangementen voor kinderen en ouders kunnen 
worden aangeboden.  
 
Het samenbrengen van verschillende voorzieningen als onderwijs, opvang, sport en vrije tijd in één 
gebouw maakt afstemming tussen de verschillende zorgverlenende partijen eenvoudiger, zo leert de 
ervaring. Gezamenlijke huisvesting betekent tevens dat voorzieningen toegankelijker en beter 
bereikbaar zijn. Het combineren van voorzieningen en functies in één gebouw is onmiskenbaar een 
sterke trend in Nederland en daarbuiten. Zo ook in Deventer. Steeds meer is te zien dat er 
inhoudelijke en facilitaire samenwerking wordt gezocht tussen verschillende partijen als 
schoolbesturen, Raster, bibliotheek, Carinova etc. Een recent voorbeeld van deze ontwikkeling is de 
opening van de Brede Buurtschool aan de Enkdwarsstraat waarbij meerdere functies op het gebeid 
van onderwijs en zorg zijn gecombineerd onder één dak. Deze vraag naar samenwerking en 
facilitering onder één dak is een belangrijk uitgangspunt bij de voorstellen die gedaan worden in dit 
Masterplan. 
 
5.3. Kinderopvang 
De verplichting kinderopvang tot het regelen is in 2007 neergelegd bij de schoolbesturen. 
Kinderopvang wordt verzorgd door een kinderopvangorganisatie (ko-organistie). Kinderopvang is 



 10

sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang een commerciële activiteit. De gemeente speelt 
geen (wettelijke) rol bij de exploitatie/beheer, de huisvesting en het personeel van de kinderopvang. 
Een ko-organisatie kan ruimte verwerven door: 

1. Commerciële huur of koop van particulier vastgoed; 
2. Huur van een schoolbestuur van leegstaande lokalen of lokalen die op het moment van de 

opvang niet worden gebruikt; 
3. Huur van ruimte in eigendom van de gemeente. 

 
Ondanks dat de directe verantwoordelijkheid en de daarmee gepaard gaande financiële middelen 
liggen bij de ko-organisatie en het schoolbestuur heeft de gemeente belang bij goede kinderopvang. 
De gemeente moet er echter voor waken dat zij de kinderopvang niet indirect meefinanciert, 
bijvoorbeeld door niet-kostendekkende huurcontracten toe te staan. Zeker als er meerdere ko-
organisaties in de gemeente actief zijn (en in Deventer is dit het geval) zou dat al gauw als oneerlijke 
concurrentie kunnen worden bestempeld.  
 
De gemeente heeft een goed overzicht van al het vastgoed in de gemeente. Vanuit het perspectief 
van het lokale jeugd en/of accommodatiebeleid kan de gemeente partijen met elkaar in contact 
brengen zodat de aanwezige huisvestingscapaciteit zo goed mogelijk wordt benut. 
 
Dan is er nog een aantal tips gegeven door het Ministerie van OCenW om op een creatieve manier 
huisvesting voor kinderopvang te vinden: 

1. Samenwerkende scholen en ko-organisatie pakken het probleem gezamenlijk aan en 
proberen opvang op wijk- en buurtniveau te ontwikkelen; 

2. Schoolbesturen maken afspraken met gemeente over de verhuurtermijnen. Hoe langer de 
termijn hoe meer een ko-organisatie zal willen investeren; 

3. Gemeente kan stimuleringssubsidies verstrekken aan ondernemers die nieuwe bso-locaties 
willen opzetten. 

4. De gemeente kan de kinderopvang opnemen in nieuwe plannen voor huisvesting (zie 
bijvoorbeeld de plannen voor de Wijkvoorzieningencentra in Keizerslanden en Rivierenwijk).  

 
 
In dit Masterplan zijn dan ook geen extra investeringen opgenomen voor dit doel. Overigens staat de 
gemeente Deventer positief tegenover het gebruik van schoolgebouwen voor kinderopvang voor- en 
na schooltijden. Met de schoolbesturen is afgesproken dat concrete situaties waarbij leegstand voor 
langere termijn zou kunnen worden ingezet voor buitenschoolse opvang besproken kunnen worden. 
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6. Beleidskader 
Om een antwoord te geven op de ontwikkelingen die zijn geschetst in de voorgaande hoofdstukken is 
in overleg met schoolbesturen en instellingen een visie opgesteld aangaande het 
(onderwijs)huisvestingsbeleid voor de komende periode. De visie is vervolgens vertaald in een aantal 
beleidsuitgangspunten, welke in hoofdstuk 8 zijn omgezet in concrete huisvestingsvoorstellen. 
 
6.1. Visie 
Algemeen 
Sociaal maatschappelijk voorzieningen zoals onderwijsvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen, 
sportvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, e.d, zijn zeer belangrijke bouwstenen voor een wijk 
en buurt. Ze zorgen niet alleen voor het gemak van de bewoners maar ook voor het totstandkomen 
van een sterke sociale infrastructuur op wijk en buurtniveau.  
 
Een sterke sociale infrastructuur wordt o.a. gekenmerkt door een nauwe samenwerking en 
afstemming van sociaal maatschappelijke instellingen. Deze samenwerking en afstemming zijn primair 
een verantwoordelijkheid van de instellingen zelf. Een van de mogelijkheden om deze samenwerking 
en afstemming tussen sociaal maatschappelijke instellingen te bevorderen is door het creëren van 
multifunctionele accommodaties waarin deze instellingen samen gehuisvest zijn. Op deze wijze wordt 
samenwerking en afstemming tussen instellingen optimaal gefaciliteerd en kan er bovendien een 
centrale ontmoetingsplek worden gecreëerd voor bewoners in de wijk. 
 
Streefbeeld 
Belangrijk onderdeel van deze multifunctionele accommodaties en centrale ontmoetingsplek in de wijk 
vormt de onderwijshuisvesting. Het streefbeeld wat wij daarbij hebben is dat in de toekomst 
onderwijshuisvesting zich niet alleen beperkt tot het invullen van de onderwijsvoorzieningen, maar 
bovenal een faciliterende rol heeft voor de wijk. Naast onderwijs worden andere voorzieningen 
aangeboden zoals (jeugd)zorg, jeugd en jongerenwerk, buitenschoolse opvang, kinderopvang, 
peuterspeelzaalwerk, sportactiviteiten, e.d. Vanuit de “community” gedachte faciliteert de voorziening 
de kwaliteit, leefbaarheid, de samenwerking en de ontmoeting in de wijk. Het aanbod van 
voorzieningen sluit flexibel aan bij de behoefte, ontwikkeling en verandering van de wijk. De 
voorzieningen groeien mee met de veranderende behoefte van wijkbewoners, waardoor een 
levensloopbestendige wijk ontstaat.  
 
De benodigde binnensportvoorzieningen (gymzalen en sportzalen) maken deel uit van deze 
multifunctionele accommodaties, waarbij overdag sprake is van schoolgebruik en s’avonds en in het 
weekend verenigingsgebruik. 
 
Het nauw aansluiten bij de behoefte van wijkbewoners en het faciliteren van toekomstige 
veranderingen in de wijk, vermindert bovendien de behoefte aan het gebruik maken van 
voorzieningen in andere wijken. Want onze planning van voorzieningen en toekomstige investeringen 
gaat uit van het principe dat kinderen in de buurt/omgeving (voedingsgebied) naar school gaan. Op 
basis daarvan zullen voorzieningen worden gebouwd; uitgebreid; aangepast; afgestoten; e.d.  
 
Per school gaan wij ervan uit dat 90% van de leerlingen woont in het voedingsgebied van de school. 
In het geval een school in een bepaald voedingsgebied leegstand in lokalen heeft, bestaat er in 
beginsel geen bezwaar tegen als van het percentage van 90% wordt afgeweken.  
 
De onderwijsvoorzieningen (primair onderwijs) liggen met een evenwichtige spreiding over Deventer 
op een centrale plek in de wijk en in een veilige omgeving. Zij zijn goed bereikbaar en toegankelijk. 
Per locatie wordt uitgegaan van een minimum aantal van 8 lokalen (circa 192 leerlingen) en een 
maximum van 25 lokalen (circa 600 leerlingen). In piek situaties kan sprake zijn van een lichte 
afwijking naar boven. Deze pieksituatie wordt opgevangen door het gebruik maken van andere 
ruimten (kantoren, schoolwoningen, noodlokalen, e.d) in de nabije omgeving van de school. De 
schoolpleinen maken deel uit van de openbare ruimte en zijn voorzien van veilige speelplekken. 
 
Herstructurering 
Het streefbeeld is op de korte en middellange termijn niet in iedere wijk te realiseren omdat we te 
maken hebben met een bestaande situatie. Wel doen zich in onze ogen op de korte en middellange 
termijn kansen voor waarbij wij mogelijkheden zien om in nauwe samenwerking met partners 
(schoolbesturen, zorginstellingen, maatschappelijk instellingen, woningbouwcoöperaties, Rijk, 
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provincie, e.d.) in een aantal gebieden dit streefbeeld te realiseren. Met name in de 
herstructureringsgebieden liggen deze kansen omdat daar veel scholen staan die op kort termijn toe 
zijn aan ingrijpende renovaties. Juist in die gebieden willen wij dan ook extra inzet plegen om het 
streefbeeld te realiseren.  
 
Beleidsuitgangspunten 
Bovenstaande visie hebben wij vertaald in een aantal beleidsuitgangspunten. Hieronder volgen deze 
uitgangspunten: 
 
Gebiedsgericht werken 
In het streefbeeld is al omschreven dat onderwijshuisvesting en gerelateerde voorzieningen bovenal 
een faciliterende functie voor de wijk vervullen (gebiedsgericht werken). Op deze manier kan door 
scholen invulling worden gegeven aan de behoeftes die zich in een wijk voordoen. In het verlengde 
hiervan betekent dit dat scholen zich voornamelijk richten op de leerlingen in de nabije omgeving van 
de school, oftewel het voedingsgebied. De voedingsgebieden dienen dus in principe als basis voor het 
aannamebeleid van de scholen. In bijlage 1 is de indeling van de voedingsgebieden voor het 
basisonderwijs in Deventer in beeld gebracht. Deze vastgestelde voedingsgebieden zijn uitgangspunt 
voor uitwerkingen van de ruimtebehoefte in hoofdstuk 7. 
 
Kwaliteitsniveau huisvesting 
Afhankelijk van de behoefte, ontwikkeling en veranderingen in een bepaalde wijk of voedingsgebied 
kan een kwalitatieve normering voor het voorzieningenpakket worden vastgesteld. Hiervoor zijn 2 
scenario’s te onderscheiden: 
 

1. Basisscenario; uitgangspunt is de zorgplicht voor onderwijshuisvesting die gericht is op sober- 
en doelmatigheid, maar daar waar mogelijk rekening houdend met onderwijskundige 
ontwikkelingen. De basis hiervoor is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. In 
het basisscenario worden de activiteiten opgenomen die in principe in alle wijken structureel 
aangeboden dienen te worden. Het basisscenario bestaat uit een samenwerkingsverband van 
onderwijs- en onderwijsgerelateerde functies zoals buitenschoolse opvang en 
peuterspeelzalen. In voorzieningensfeer zou je kunnen zeggen dat het basisscenario een 
faciliterende rol vervult voor de Brede school. 

2. Plus-scenario; uitgangspunt voor het plus-scenario is het basisscenario met daaraan 
toegevoegd de inzet van extra middelen om te komen tot een kwaliteitsimpuls. Dit vraagt 
bijvoorbeeld om een investering in een Wijkvoorzieningencentrum (Brede school +) 
 

Multifunctionele (flexibele) accommodaties centraal in de wijk 
Door voorzieningen zodanig te ontwikkelen dat ze te gebruiken zijn voor verschillende functies, 
kunnen deze voorzieningen optimaal worden ingezet en geëxploiteerd. Multifunctioneel gebruik en 
flexibel bouwen staan hierbij centraal. Multifunctioneel gebruik levert voordelen op omdat dezelfde m² 
door verschillende functies gebruikt worden (bijvoorbeeld school, buitenschoolse opvang, en/of 
volwasseneneducatie). Tevens kunnen bepaalde voorzieningen gemeenschappelijk gebruikt worden 
(bv. aula, sanitaire voorzieningen, kantoren, etc). Wij streven er naar, daar waar de mogelijkheden 
zich voordoen (o.a. bij herstructurering), op deze integrale wijze om te gaan met de voorzieningen 
binnen een bepaald voedingsgebied.  
 
De uitgangspunten voor dit integrale accommodatiebeleid zijn: 

• Synergie in samenwerking; het gezamenlijk gebruik maken van dezelfde ruimte bevordert de 
samenwerking. 

• Concentratie van voorzieningen; voordelen hiervan zijn het efficiënt gebruik van de 
voorziening, kostenbesparing in exploitatie en onderhoud. Daarbij is het zeker niet de 
bedoeling massale leerfabrieken te creëren.  

• Wijkgericht; elke wijk heeft z'n eigen behoeftes die maatgevend moeten zijn bij het 
ontwikkelen van de voorziening, rekening houdend met financiële haalbaarheid. Daarnaast 
kunnen er uiteraard ook wijkoverstijgende functies gekoppeld worden (bv. sporthal). 

• Flexibel bouwen; in de loop van de jaren zal de behoefte aan bepaalde voorzieningen in een 
wijk veranderen. De voorziening moet hierin kunnen meegroeien. Zal in een nieuwbouwwijk 
de eerste jaren het accent voornamelijk liggen op basisonderwijs en onderwijsgerelateerde 
functies. Later kan deze behoefte wijzigen in bijvoorbeeld voorzieningen voor jeugdwerk. Bij 
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de bouw zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat deze verandering in behoefte 
op termijn ook gefaciliteerd kan worden. 

• Optimale bezetting (beperking van leegstand); het streven is om gebouwen optimaal te 
gebruiken. Door gemeenschappelijk gebruik van ruimtes kan de leegstand beperkt worden. 
Indien bepaalde functies in een voorziening niet meer nodig zijn kan hier flexibel op worden 
geanticipeerd door de ruimte ergens anders voor in te zetten. 

 
Brede scholen / Wijkvoorzieningencentra 
De uitvoering van het Brede school concept is niet per definitie afhankelijk van de beschikbaarheid 
van een multifunctioneel accommodatie. De inhoud (netwerk van contacten) en niet de huisvesting is 
leidend bij de opzet van een Brede school. Wel is het zo dat de beschikking over een multifunctioneel 
gebouw een stimulans kan zijn voor het opzetten ervan. Het streven van de gemeente Deventer is dat 
er per voedingsgebied minimaal één Brede school tot stand komt. Voor een aantal gebieden streven 
naar een maximum variant in de vorm van een Wijkvoorzieningencentrum. 
 
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan een Brede school of Wijkvoorzieningencentrum is 
afhankelijk van de behoefte die er is vanuit de betreffende wijk.  
 
Ontwikkeling, herstructurering en de integrale aanpak 
Door de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en herstructurering van wijken goed te volgen 
kan er tijdig worden ingesprongen op de behoefte aan (onderwijs)voorzieningen. Om niet achter de 
feiten aan te lopen kiest de gemeente Deventer ervoor om met de voorzieningen vooruit te lopen op 
de verwachtingen zodat er op het juiste moment de juiste voorzieningen aanwezig zijn. 
Tevens worden, daar waar van toepassing, herstructureringsmomenten aangegrepen om de opbouw 
van het voorzieningenpakket aan te passen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een 
multifunctionele accommodatie of een Brede school. 
 
Een integrale benadering van de verschillende aspecten (nieuwbouw, renovatie, aanpassing, etc) van 
onderwijshuisvesting is te allen tijde een streven vanuit de efficiëntie gedachte. Door het koppelen van 
de uitvoering en dus ook de budgetten zullen er voordelen te verkrijgen zijn in realisatie en kosten, 
maar ook in beperking van overlast door bouwwerkzaamheden.  
 
REC spreidingsplan / speciaal onderwijs 
Voor de Regionale Expertise Centra (REC’s) is het door het Ministerie van OC&W goedgekeurde 
spreidingsplan nevenvestigingen van toepassing. De gemeente Deventer wil bij de toekenning van 
voorzieningen in de huisvesting aansluiten op dit spreidingsplan. 
Het uitgangspunt van de Gemeente Deventer is om zorgleerlingen zoveel mogelijk binnen de eigen 
gemeentegrenzen op te vangen. In Deventer is dit met name voor cluster 3 (kinderen met 
verstandelijke en/of lichamelijke handicap) en cluster 4 (kinderen met onderwijsbelemmeringen t.g.v. 
psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen) van toepassing. 
 
Veiligheid 
Het uitgangspunt bij de locatiekeuze van een school waarvoor nieuwbouw of vervangende nieuwbouw 
is toegekend is een veilige plek en omgeving. De loop- en fietsroutes naar de school dienen 
verkeersveilig te kunnen worden afgelegd. Tevens zal er voldoende (sociale) controle mogelijk moeten 
zijn tijdens, maar ook buiten schooltijden (i.v.m. multifunctioneel gebruik). 
 
6.2. Voedingsgebieden basisonderwijs 
Op 20 juni 2006 heeft het college de voedingsgebieden voor het basisonderwijs vastgesteld. 
Voorafgaand hieraan werd op 16 mei 2006 hierover een op overeenstemming gericht overleg met de 
schoolbesturen gevoerd. Alleen over het voedingsgebied Colmschate-noord werd geen consensus 
bereikt. Bij behandeling van dit voedingsgebied verderop in dit hoofdstuk wordt hierop nog ingegaan. 
In de gemeente Deventer zijn de volgende vastgestelde voedingsgebieden te onderscheiden: 
Binnenstad, De Hoven, Zwolse wijk, Voorstad, Keizerslanden/Steenbrugge, Borgle/Platvoet, 
Rivierenwijk, Colmschate-noord, Colmschate-zuid, Bathmen, Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en 
Okkenbroek. Een plattegrond waarop de vastgestelde voedingsgebied staan ingetekend is als bijlage 
1 in dit Masterplan opgenomen. Wat betreft de voedingsgebieden Rivierenwijk en Binnenstad geldt de 
vaststelling door het college voor een periode van twee jaar. De schoolbesturen zien namelijk graag 
dat de buurt Knutteldorp wordt toegerekend aan de Binnenstad in plaats van aan de Rivierenwijk.  
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Inmiddels heeft in 2007 een aantal malen overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden over de 
Colmschate-noord en Knutteldorp. Een wijziging van de vaststelling van de voedingsgebieden 
Colmschate-noord, Binnenstad en Rivierenwijk zal tegelijker tijd met de vaststelling van dit masterplan 
aan het college worden voorgelegd.  
 
In de verdere uitwerking van de voorstellen per voedingsgebied (zie hoofdstuk 8) is gewerkt met de op 
20 juni 2006 door het college vastgestelde voedingsgebieden. Bij de voedingsgebieden waarbij een 
wijziging sprake is, is bij de verschillende paragrafen aangegeven wat de consequenties zijn als: 

• Het Knutteldorp voortaan aan de Binnenstad i.p.v. aan de Rivierenwijk wordt toegerekend; 
• Het voedingsgebied Colmschate-noord wordt gesplitst in Vijfhoek en bestaand Colmschate-

noord. 
 
6.3. Financieel kader 
De middelen die gemoeid zijn met de realisatie van Wijkvoorzieningencentra in dit plan zijn slechts op 
basis van gemiddeldes en aannames aan te geven. Indien de ontwikkeling daadwerkelijk leidt tot de 
realisering van een multifunctionele accommodatie, zijn de werkelijk kosten afhankelijk van het aantal 
partijen en de omvang hiervan binnen het Wijkvoorzieningencentrum. Tevens spelen eventuele 
opbrengsten van vrijkomende locaties een rol.  
 
De financiering van een multifunctionele accommodatie bestaat uit de volgende componenten: 

• Onderwijs: integratie van een onderwijsvoorziening in een multifunctionele accommodatie 
betekent dat de middelen die gemoeid zijn met de onderwijshuisvesting ingezet kunnen 
worden; 

• Welzijnsinstellingen huren ruimte van de eigenaar in de accommodatie. Deze 
huuropbrengsten dienen ter compensatie voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor de 
extra benodigde vierkante meters die gebouwd moeten worden voor de welzijnsinstellingen; 

• Bijdragen van Provincie en Rijk voor het realiseren van multifunctionele accommodaties; 
• Eventuele opbrengsten uit vrijkomende locaties van onderwijs-, welzijn, of sportvoorzieningen. 

 
 
Indien een woningbouwcorporatie eigenaar is van een wijkvoorzieningencentrum of school dan betaalt 
de gemeente huur voor de schoolgebouwen. Uitgangspunt is steeds dat de huur van de 
onderwijsruimten niet duurder mag zijn dan dat de gemeente zelf de onderwijsruimten realiseert.  
Bij de vergelijking van de te betalen huur en de eigen kosten worden gekeken naar de volgende 
componenten: 
 

• Kapitaallasten; 
• Kosten voor onderhoud van de buitenkant; 
• OZB-lasten; 
• Verzekeringspremies. 

 
De lasten komen in geval eigendom van het gebouw van het schoolbestuur of gemeente eveneens 
ten laste van de gemeente i.c. de onderwijshuisvestingsgelden. 
 
Op dit moment is het schoolgebouw in Spikvoorde het enige schoolgebouw dat de gemeente huurt 
voor het basisonderwijs. Met de woningbouwcorporaties wordt overleg gevoerd over de huur van de 
onderwijsruimten in de wijkvoorzieningencentra Keizerslanden/Steenbrugge en Rivierenwijk.
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7. Van een longlist naar een shortlist 
 
In dit hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van investeringen. Dit zijn investeringen die 
noodzakelijk zijn en die in voorstellen in hoofdstuk 8 worden uitgewerkt of investeringen die zijn 
voorgesteld door schoolbesturen op basis van eigen visies.   
 
nr. school/onderwijs voorziening omschrijving totaal 

1 Borglo/Horizon/Steenbrugge vervangende nieuwbouw in WVC 
WVC 30 lokalen + 3 
speellokalen 5.419.937

   Keizerslanden/Steenbrugge WVC 2 gymzalen 1.534.081
    WVC 700 m2 multifunctioneel 980.000

      
voorziening piekperiode 3 
lokalen 289.236

2 Borgloschool/Horizon vervangende nieuwbouw Borglo WVC 14 lokalen+2 speellokalen 2.698.366
    Groenewold/Horizon Wittestein     

3 Montessorischool vervangende nieuwbouw locaties eigen gebouw 14 lokalen + 2 2.698.366
    Oudeanstraat en Groenewold speellokalen   

4 Cees Wilkeshuisschool uitbreiding 1 lokaal 1 lokaal 273.000
5 De Snippeling vervangende nieuwbouw WVC 10 lokalen + speellokaal 1.941.134

    gymzaal 763.357
      WVC 600 m2 multifunctioneel 840.000

6 Andriessenplein Vijfhoek uitbreiding 2 semipermanent 2 lokalen 208.900
    uitbreiding 5 permanent 5 lokalen 660.000

7 Vijfhoek (nieuwe locatie) nieuwbouw 20 lokalen + 2 speellok. 20 lokalen + 2 speellokalen 3.566.203
   nieuwbouw 3e gymzaal 1 gymzaal 795498
   inrichting gymzaal normbedrag 45.966
    inrichiting scholen  normbedragen olp en meubilair 249.819

8 Nicolaasschool uitbreiding Schalkhaar 2 lokalen + speellokaal 567.447
9 Sleutel uitbreiding Schalkhaar 1 lokaal 273.000

10 Santa Maria uitbreiding Lettele 1 lokaal 273.000
11 Panta Rhei/Ambelt vervangende nieuwbouw 33 lokalen/speellokalen 11.226.705
  sporthal Zandweerd vervangende nieuwbouw  ca 2000 m2 + kantine   
12 De Linde (SO) vervangende nieuwbouw MFKC 7 lokalen + speellokaal 1.664.983
   inrichting gymzaal normbedrag 45.966
    vervangende nieuwbouw gymzaal 795.498
13 De Bolster nieuwbouw van een "zorgbrink" ca. 4 lokalen + extra ruimte 1.101.302
  Rentray Suringarschool  ca. 14 lokalen + extra ruimte 2.066.947
  De Ambelt  ca. 7 lokalen + extra ruimte 1.424.998
  De Linde (VSO)   ca. 7 lokalen + extra ruimte 1.424.998
14 Etty Hillesum Lyceum renovatie bijdrage € 1 miljoen 1.000.000
15 Etty Hillesum Lyceum gevelrenovatie Het Vlier schatting 1.500.000
16 Etty Hillesum Lyceum naheffing belasting Stormink   1.200.000
   totaal 47.528.707
 
Indien alle investeringen van de bovenstaande lijst worden uitgevoerd dan zou dit voor de 
onderwijshuisvesting inhouden dat de kosten jaarlijks circa € 0,6 miljoen hoger dan indien uitvoering 
wordt gegeven aan de hoofdstukken 8 en 9 beschreven voorstellen. Honorering van alle verzoeken en 
wensen betekent een investering van circa € 47,5 miljoen, terwijl de shortlist een totale investering 
vergt van circa € 41 miljoen.  
 
Consequentie is dan ook dat er keuzes moeten worden gemaakt. Niet alles kan en ook voldoet niet 
alles aan het gemeentelijke kader. In dit Masterplan zijn in de hoofdstukken 8 en 9 voorstellen 
geformuleerd om te komen van een longlist naar een betaalbare shortlist zonder geweld te doen aan 
de gemeentelijke uitgangspunten. Hieronder volgt in het kort per investering de argumentatie waarom 
deze niet wordt meegenomen van de longlist naar de shortlist. 
 
 
Ad 2 en 3 
In dit masterplan wordt voorgesteld één wijkvoorzieningencentrum te bouwen voor de Borgloschool, 
de Horizon en de Deventer Montessorischool. Vervangende nieuwbouw voor de Oudeanstraat is niet 
aan de orde. 
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Ad 6 
Voor de geprognosticeerde ruimtebehoefte voor de leerlingen uit de Zwolsewijk is in overleg met het 
schoolbestuur capaciteit gecreëerd in de Binnenstad bij de Hagenpoortschool en de Windroos. De 
geprognotiseerde ruimtebehoefte leidt dus niet tot voorstellen voor uitbreiding van de Cees 
Wilkeshuisschool. Voor de leerlingen van buiten het voedingsgebied wordt verwezen naar leegstand 
bij o.a. de Borgloschool. 
 
Ad 13   
De gezamenlijke schoolbesturen voor het speciaal onderwijs hebben in 2004 in een notitie gepleit 
voor een Zorgbrink speciaal onderwijs in Deventer. Ook eind 2006 is de gemeente gevraagd de optie 
van nieuwbouw voor het voortgezet speciaal onderwijs te onderzoeken. In dit Masterplan worden 
echter de aanwezige voorzieningen ingezet om te voorzien in huisvesting voor het speciaal voortgezet 
onderwijs. Hiervoor zijn voorstellen geformuleerd in hoofdstuk 8. 
 
De voorzieningen met de nummers 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 en 16 en gaan mee van de 
“longlist” naar de “shortlist” (zie hoofdstuk 10).  
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8. Uitwerking per voedingsgebied 
 
8.1. Basisonderwijs 
 
In de volgende paragraven zijn telkens per voedingsgebied tabellen opgenomen waarin de capaciteit 
en ruimtebehoefte per school uitgedrukt in het aantal groepen wordt vermeld. De uitkomst in kolom 
2007 is berekend aan de hand van het aantal leerlingen dat op de teldatum 1 oktober 2007 op de 
school stond ingeschreven.  
De kolommen 2008, 2010, 2015 en 2020 zijn berekend op basis de Integrale prognose basisonderwijs 
Deventer 2007, die in juli 2007 door het team Kennis & Verkenning van de eenheid Strategische 
Ontwikkeling is opgesteld.  
De opgestelde prognoses zijn gestuurd. Kern van de sturing is het beleidsuitgangspunt dat leerlingen 
zoveel mogelijk in het voedingsgebied waar zij wonen naar een basisschool gaan. In de prognose is 
uitgegaan van de meest recente woningbouwplannen. Deze concrete plannen lopen tot 2017 en zijn 
te verdelen naar wijk. Dit betekent dat er voor de periode vanaf 2018 geen woningbouwplannen zijn 
meegenomen in de prognoses. 
 
8.1.1. Binnenstad 
 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Hagenpoort Openbaar 8 9 4 4 4 4  
2. Windroos I.C. 8 8 7 7 7 7 hoofdlocatie * 
3. Deventer 

Leerschool Neutraal bijz. 10 10 10 10 10 10  

Totaal  26 27    21 21 21 21  

• * De Windroos kent tevens een dislocatie aan de Bierstraat in voedingsgebied Voorstad. De capaciteit van de dislocatie is 
hier niet meegenomen. Voor het aantal geprognotiseerde lokalen is, op basis van de analyse van de prognose, uitgegaan 
van de verdeling 31% voor de hoofdlocatie en 69% voor de dislocatie.   

 
 
Hagenpoortschool 
In het IHP 2000 was er nog sprake van leegstand bij de Hagenpoortschool. Sinds 2002 groeit het 
aantal leerlingen van de school. Gezien de groei en gelet op het criterium in de beleidslijn 
“aanpassingen als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen” is in het jaar 2005 een 8e lokaal voor 
de Hagenpoortschool gerealiseerd. De Hagenpoortschool is daarmee een volgroeide school. 
Inmiddels blijkt uit het aantal leerlingen per 1 oktober 2006 dat de Hagenpoortschool 9 groepen kent. 
Dit is een gevolg van het aannamebeleid van de school. Circa 65% van de leerlingen komt uit een 
ander voedingsgebied dan de Binnenstad. 
 
Windroos 
Ook de Windroos kampte in 2004 ondanks eerdere recente uitbreidingen met ruimtetekort in de 
Binnenstad. In 2005 is ook De Windroos aan de Broederenstraat uitgebreid met een 8e lokaal in het 
kader van onderwijskundige vernieuwingen. Net als de Hagenpoortschool kan de De Windroos in de 
Binnenstad voortaan worden aangemerkt als een volwaardige school.  
 
Deventer Leerschool 
De Deventer Leerschool is adequaat gehuisvest. De Deventer Leerschool is een stedelijke 
voorziening, d.w.z. dat de gehele gemeente Deventer als voedingsgebied voor deze school kan 
worden aangemerkt. In geval van ruimtenood kan voor deze school dan ook naar huisvesting binnen 
de grenzen van de gehele stad worden gekeken.  
 
Uit de gestuurde prognose blijkt dat er bij de Windroos en de Hagenpoortschool ruimteoverschotten 
zijn. Geconstateerd is dat een substantieel percentage van de kinderen op deze scholen niet 
afkomstig is uit de Binnenstad, maar uit de voedingsgebieden Rivierenwijk, Zwolse wijk, Voorstad en 
Keizerslanden. Dit verklaart de ruimteoverschotten in de gestuurde prognoses. Met de schoolbesturen 
is afgesproken dat de leegstaande lokalen mogen worden gebruikt voor leerlingen afkomstig uit de 



 18

schil om het voedingsgebied. Beide scholen hebben een maximale omvang van 8 lokalen. Voor de 9e 
groep van de Hagenpoortschool wordt dan ook geen voorziening toegekend.  
 
Samenvatting Binnenstad: 
Nu  bovenstaande aanpassingen en uitbreidingen tot stand zijn gekomen, is de capaciteit van de 
scholen in het voedingsgebied Binnenstad op korte en lange termijn ruim voldoende. De scholen 
worden dan ook als "af" beschouwd. Voor aanvragen in verband met ruimtebehoefte wordt verwezen 
naar een school in de wijk waar de leerlingen wonen. De schoolbesturen stemmen het aanname- 
beleid voor de scholen hier op af. 
 
Knutteldorp naar Binnenstad 
Onderzocht is wat het effect is op de prognoses voor de scholen in de Binnenstad en de Rivierenwijk 
als de leerlingen uit het Knutteldorp voortaan aan het voedingsgebied Binnenstad worden 
toegerekend. Tot nu toe worden de leerlingen uit Knutteldorp gerekend tot het voedingsgebied 
Rivierenwijk. Dit is het effect: 
• De Hagenpoortschool in de Binnenstad krijgt 5 groepen i.p.v. 4 groepen uit het voedingsgebied; 
• De Windroos in de Binnenstad krijgt 8 groepen i.p.v. 7 groepen uit het voedingsgebied; 
• De Snippeling in de Rivierenwijk krijgt 12 i.p.v. 13 groepen uit het voedingsgebied; 
• De Deventer Circuitschool krijgt 4 i.p.v. 5 groepen uit het voedingsgebied. 
• Voor de Deventer Leerschool is er geen effect.  
 
De beide scholen in de Binnenstad hebben elk 8 lokalen. Zij kunnen dus de leerlingen uit het 
Knutteldorp nog binnen de bestaande lokalen opvangen.  
 
Voor de capaciteit van het nieuw te bouwen Wijkvoorzieningencentrum in de Rivierenwijk zou de 
onttrekking van de leerlingen van het Knutteldorp aan het voedingsgebied Rivierenwijk tot gevolg 
hebben dat dit centrum 2 lokalen kleiner kan worden. 
 
Voorstel: 

• Het voedingsgebied Binnenstad voor basisonderwijs uit te breiden met het Knutteldorp.  
• In de Binnenstad niet bij te bouwen omdat uit de gestuurde prognose inclusief de toevoeging 

van de leerlingen uit het Knutteldorp blijkt dat er voldoende ruimte is om de leerlingen uit 
Knutteldorp te kunnen huisvesten. 

• In de prognose van het te bouwen WVC Rivierenwijk geen rekening meer te houden met 
leerlingen uit de buurt Knutteldorp. 

• Een afspraak te maken met de schoolbesturen om minder leerlingen uit de schil rond de 
binnenstad toe te laten. Via een dergelijke afspraak kunnen dan alle leerlingen die in 
Knutteldorp wonen ook daadwerkelijk in de Binnenstad naar school gaan. Op dit moment zijn 
alle schoollokalen in de Binnenstad vol. Er gaan nu al wel 38 leerlingen uit Knutteldorp in de 
Binnenstad naar school. 

 
 
8.1.2. De Hoven 
 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. De Hovenschool Openbaar 10 10 9 9 9 9 2 noodlokalen 
Totaal  10 10 9 9 9 9  

 
Hovenschool 
Lange tijd gaf de prognose aan dat de Hovenschool aan 8 groepen onderdak zou bieden.  De 
nieuwste prognosecijfers geven aan dat het aantal kinderen dat de Hovenschool gaat bezoeken de 
vorming van 9 groepen noodzakelijk maakt. De permanente ruimtebehoefte op lange termijn die uit de 
prognose naar voren komt is 9 lokalen. In 2006 is het schoolgebouw uitgebreid met één permanent 
lokaal .De school beschikt hiermee over 8 permanente lokalen. Daarnaast zijn er 2 noodlokalen. Deze 
noodlokalen worden in 2007 zodanig aangepast dat ze over een langere periode dienst kunnen doen. 
Eén van de noodlokalen wordt in het schooljaar 2007/2008 ingericht voor buitenschoolse opvang. 
 
Voorstel: 
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• Vooralsnog de 2 noodlokalen te handhaven. 
 
8.1.3. Zwolse wijk 
 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Cees 

Wilkeshuisschool Openbaar 10 
2 12 13 13 13 13 2 noodlokalen 

schoolbestuur 
2. Adwaita R.K. 18 16 16 16 16 16 2 locaties 
3. Montessorischool Neutraal bijz. 6 6 5 5 6 6 2e dislocatie * 
Totaal  36 34 34 34 35 35  

 
• * betreft de 2e dislocatie van de Montessorischool. Montessorischool is een stadvoorziening. Ruimtebehoefte en 

beschikbaarheid van lokalen wordt dan ook stedelijk bekeken. 
 
Cees Wilkeshuisschool  
Het schoolgebouw van de openbare basisschool Cees Wilkeshuisschool bestaat uit twee bouwdelen 
met in totaal 14 lokalen. Tot 2002 is steeds sprake geweest van een aanzienlijke leegstand, omdat de 
school op grond van het aantal leerlingen slechts aanspraak kon maken op 6 lokalen. In het IHP2000 
bleek uit de prognosecijfers voor deze school dat groei van het aantal leerlingen niet werd verwacht. 
Conform het voorstel in het IHP werd in oktober 2001 dan ook besloten een hele vleugel langs de 
Pieter de Hooghstraat voor het onderwijs af te stoten.  
 
In 2002 maakte het schoolbestuur melding van een stijging van het aantal leerlingen van de 
Wilkeshuisschool. De afstoting kwam door de onverwachte toename van het aantal leerlingen in 
geheel ander daglicht te staan. Nu de  Wilkeshuisschool toch weer 2 lokalen in de vleugel langs de 
Pieter de Hooghstraat moest gaan gebruiken, is besloten beide vleugels van de Wilkeshuisschool te 
handhaven en daaraan de volgende bestemming te geven: 
             
Vleugel Van Vlotenlaan: 
Alle 6 lokalen blijven in gebruik bij het onderwijs; 
 
Vleugel De Hooghstraat: 
4 lokalen ten behoeve van het onderwijs op de bovenverdieping; 
2 lokalen verhuren aan Raster als peuterspeelzaal op de benedenverdieping; 
2 lokalen verhuren aan Montessori Peuterspeelzalen als peuterspeelzaal op de benedenverdieping. 
De peuterzalen worden eveneens ingezet ten behoeve van buitenschoolse opvang. 
 
Het gebouw is in 2003 volledig gerenoveerd. Intussen blijft het aantal leerlingen van de 
Wilkeshuisschool gestaag doorgroeien. De ruimtebehoefte is inmiddels groter dan het aantal 
beschikbaar lokalen. Tot en met 2005 werd één lokaal gebruikt als personeelsruimte. Gezien het 
aantal leerlingen op 1 oktober 2005 is dit lokaal nodig voor het geven van lessen. Via het programma 
2006 is dan ook een uitbreiding van het gebouw met een personeelsruimte goedgekeurd.  
 
Op middenlange- en lange termijn stijgt de theoretische ruimtebehoefte naar 13 lokalen. Dit is 3 
lokalen meer dan de capaciteit die het gebouw biedt. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat in de 
prognose rekening wordt gehouden met een groeiend aantal potentiële basisschoolleerlingen en een 
gewijzigd belangstellingspercentage in de Zwolsewijk. Deze groei betreft echter een theoretische 
groei. Circa 20% van de leerlingen uit de Zwolsewijk gaat namelijk naar de Binnenstad. Het betreft 
leerlingen uit de zogenaamde schil om de Binnenstad. Deze leerlingen gaan naar de 
Hagenpoortschool en de Windroos. Voor de Hagenpoortschool betekent dit circa 2 groepen extra.  
Voor deze leerlingen is de Hagenpoort uitgebreid tot een volwaardige school met 8 lokalen. Voor het 
ruimtetekort voor de leerlingen uit de Zwolsewijk is dus in overleg met het schoolbestuur capaciteit 
gecreëerd in de Binnenstad. 
 
Het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2007 de Wilkeshuisschool bezoekt leidt tot een ruimtebehoefte 
van 12 lokalen. Dit is een gevolg van het feit dat steeds meer leerlingen van de Platvoet naar de 
Zwolsewijk komen om daar onderwijs te volgen. Gevolg is dat de openbare Borgloschool (locatie 
Groenewold) een toename van de leegstand ondervindt. Een verzoek van het schoolbestuur om 
uitbreiding van de Wilkeshuisschool is eind 2006 dan ook afgewezen. Wel is een verwijzing naar de 
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locatie Groenewold van de Borgloschool gegeven, omdat deze school leegstand kent. Voor het 
schoolbestuur is dit evenwel aanleiding geweest om op eigen kosten twee noodlokalen bij de 
Wilkeshuisschool  te plaatsen.   
 
Adwaita 
De R.K. basisschool Adwaita locatie J. van Deventerstraat is in 2004 uitgebreid met één lokaal en een 
multifunctionele ruimte. Door deze uitbreiding was Adwaita op dat moment weer adequaat gehuisvest. 
De laatste jaren blijft het aantal leerlingen wat achter bij de prognoses. Wel moet er rekening mee 
worden gehouden dat de prognosecijfers voor Adwaita een lager beeld geven. Dit komt dat Adwaita 
op de grens ligt van het voedingsgebied Voorstad en dat alle RK-leerlingen uit de Voorstad daardoor 
worden toegeschreven aan De Windroos. Op paragraaf 8.2.4. wordt hierop eveneens ingegaan.  
 
Montessorischool 
Zie voedingsgebied Keizerslanden/Steenbrugge. 
 
Samenvatting Zwolsewijk: 

• Voor de geprognotiseerde ruimtebehoefte voor de leerlingen uit de Zwolsewijk is in overleg 
met het schoolbestuur capaciteit gecreëerd in de Binnenstad bij de Hagenpoortschool. De 
geprognotiseerde ruimtebehoefte leidt dus niet tot voorstellen voor uitbreiding van de  
Wilkeshuisschool. 

 
 
8.1.4. Voorstad 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Mozaïek Openbaar 9 8 5 5 5 5  
2. Deventer 

Circuitschool P.C. 10 6 7 7 7 7 Hoofdlocatie, 2 
bouwdelen* 

2a.  Brede 
buurtschool       
Enkdwarstraat 

- 5 5 5 5 5 5  

2b. Tintaan Openbaar 4 4 4 4 4 4 Stedelijke 
voorziening 

2. Windroos I.C. 6 7   14 14 14 14 Dislocatie** 

3. Kleine Johannes Neutraal bijz. 11 8 7 7 7 7 overeenkomst
3 lokalen huur 

4. Snippeling Openbaar 6 4 5 5 5 5 
2e dislocatie 
Voorstad 
Oost*** 

Totaal  51 42 47 47 47 47  

* Deventer Circuitschool kent tevens een dislocatie in het voedingsgebied Rivierenwijk. Capaciteit dislocatie is hier niet 
meegenomen. Voor het aantal geprognotiseerde lokalen is, op basis van de analyse van de prognose, uitgegaan van de 
verdeling 62% voor de hoofdlocatie en 38% voor de dislocatie. 
** Betreft een dislocatie van de Windroos in dit voedingsgebied. Hoofdlocatie in de Binnenstad. Capaciteit hoofdlocatie is hier 
niet meegenomen. Voor het aantal geprognotiseerde lokalen is, op basis van de analyse van de prognose, uitgegaan van de 
verdeling 31% voor de dislocatie en 69% voor de hoofdlocatie. 
*** Betreft de 2e dislocatie van de Snippeling. Hoofdlocatie en 1e dislocatie in de Rivierenwijk. Betreft hier uitsluitend capaciteit 
van de 2e dislocatie. Voor het aantal geprognotiseerde lokalen is, op basis van de analyse van de prognose, uitgegaan van de 
verdeling 24% voor deze dislocatie in Voorstad en 76% voor de locaties in Rivierenwijk. 
 
Mozaïek  
Openbare basisschool Het Mozaïek is zoals voorgesteld in het IHP2000 sinds 2002 geheel gehuisvest 
in Voorstad Centrum aan de Smyrnastraat. De capaciteit van de gebouw is toereikend voor de 
huisvestingsbehoefte van de school. In het gebouw Voorstad centrum zijn tevens welzijninstellingen 
gehuisvest. Raster met een peuterspeelzaal en een wijkcentrum. Aangrenzend aan het complex wordt 
een speeltuin geëxploiteerd door speeltuinvereniging “Kindervreugd”. In potentie zou deze locatie 
moeten kunnen uitgroeien tot een brede school. De facilitaire voorwaarden hiervoor zijn op de plek 
aanwezig. De samenwerkingsverbanden die hier voor noodzakelijk zijn, zijn op dit moment echter nog 
niet aanwezig.  
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Deventer Circuitsschool 
In de wijzigingsnota op het IHP2000 is voorgesteld om de hoofdlocatie van de Deventer Circuitschool 
onder te brengen in één bouwdeel aan de Enkdwarsstraat/Tabakstraat. Dit zou de laagbouw zijn die in 
de jaren 80 is gerealiseerd. Het oude hoofdgebouw zou worden afgestoten.  
Inmiddels is de locatie Enkdwarsstraat uitgeroepen tot Brede school. In verband met deze 
ontwikkeling is niet overgegaan tot afstoting van het hoofdgebouw, maar is door een aantal 
eenvoudige verbouwingen het gebouw geschikt gemaakt als Brede school. Vanaf 1 mei 2004 zijn de 
participanten Deventer Circuitschool, Mozaïek, Raster met peuterspeelzaal en welzijn, Carinova met 
consultatiebureau en de Bibliotheek verenigd in de Brede buurtschool Enkdwarsstraat. Voor 1 mei 
zaten de niet-onderwijsparticipanten gefaciliteerd in het Enkhuis. Door facilitering onder één dak, is 
een betere samenwerking mogelijk om de gezamenlijke doelstelling te realiseren.  
 
In een deel van het gebouw Enkdwarsstraat wordt ook lesgegeven aan drie à vier groepen Tintaan. 
Dit zijn allochtone leerlingen en leerlingen van het AZC die de Nederlandse taal (nog) niet machtig 
zijn. Deze leerlingen vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Primair 
Onderwijs. Door de gezamenlijke schoolbesturen is besloten dat deze leerlingen lessen volgen aan de 
Enkdwarsstraat. De Tintaan is een gemeentelijke voorziening. 
 
Met de participanten is afgesproken dat het een tijdelijke situatie betreft totdat duidelijk zou worden 
wat er met het hoofdgebouw zou gebeuren. Hiervoor is in 2004 een projectgroep aan het werk 
geweest, die de inhoudelijke visie van de Brede school vertaalt heeft in huisvesting, programma van 
eisen en locatievoorkeur. De uitkomsten van deze projectgroep (verplaatsing naar Hoek Hoge 
Hondstraat of Diepenveenseweg) bleken in de praktijk niet te verwezenlijken in verband met de 
beschikbaarheid van de locaties en de te grote financiële consequenties. 
 
Om de aantrekkingskracht van de school op nieuwe ouders en kinderen te vergroten, heeft het 
hoofdgebouw eind 2005 een face-lift ondergaan. In deze face-lift zijn de meest relevante en in het oog 
springende gebreken van het gebouw voor een periode van circa 5 jaar verholpen. 
Met het schoolbestuur is inmiddels gesproken over een lange termijn oplossing voor de Deventer 
Circuitschool. Het schoolbestuur geeft aan dat de school de negatieve spiraal waarin de school de 
laatste jaren is terecht gekomen heeft doorbroken. Het aantal leerlingen stijgt licht en het aantal 
gewichtleerlingen neemt voorzichtig af. In samenspraak is er voor gekozen het huidige gebouw te 
handhaven en in 2008 over te gaan tot renovatie. De voorbereidingen voor de renovatie zijn in gang 
gezet en de benodigde kredieten zijn door de raad in december 2007 goedgekeurd. 
 
Windroos 
De interconfessionele school de Windroos met als hoofdlocatie Broederenstraat (Binnenstad), heeft in 
de Voorstad een dislocatie aan de Bierstraat. Het schoolgebouw Bierstraat 54 heeft 5 leslokalen. 
Sinds 1 augustus 2005 is een zesde lokaal geschikt gemaakt in het aan het schoolplein grenzende 
Rielerhuus (Bierstraat 52).  
 
Het voedingsgebied voor deze dislocatie van de  Windroos is groot. Doordat de prognoses 
voedingsgebied gestuurd zijn, worden alle RK-leerlingen uit de het voedingsgebied aan de Windroos 
toegeschreven. Dit omdat de Windroos als interconfessionele school in prognoses zowel RK als PC 
toelaat. 
 
Net over de grenzen van het voedingsgebied liggen de RK-scholen St. Lebuiniusschool en Adwaita.  
Feitelijk liggen beide scholen in een ander voedingsgebied. Echter, in de praktijk hebben ze veel 
leerlingen uit de Voorstad (St. Lebuinusschool circa 100 en Adwaita circa 35). Dit is te begrijpen 
gezien de ligging van beide scholen aan de grens met voedingsgebied Voorstad. 
 
De prognose voor de locatie Bierstraat (circa 14 lokalen) is dus niet reëel en zal in werkelijkheid niet 
worden benaderd. De prognoses voor de Lebuiniusschool en Adwaita zijn circa 100 respectievelijk 35 
leerlingen te laag.  
 
In de naast het gebouw Bierstraat 54 gelegen oude kleuterschool, beter bekend onder de naam “het 
Rielerhuus” (Bierstraat 52) wordt de komst van een brede school voorbereid. In dit pand waar de 
Windroos dus al gedurende een paar jaar een lokaal in gebruik heeft genomen, zijn wellicht 
mogelijkheden om de ruimte tekorten van de dislocatie van de Windroos op te vangen.   
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Vrije School 
Vrije school De Kleine Johannes is gehuisvest aan de Oosterstraat. De locatie heeft twee gebouwen, 
waarvan één gebouw grotendeels wordt gebruikt als peuterspeelzaal door Stichting Peutergroep Vrije 
School Deventer e.o. Hiervoor is een huurcontract afgesloten met de gemeente Deventer. De overige 
elf lokalen van de locatie zijn in gebruik van de Vrije school. In tien lokalen wordt les gegeven. In één 
lokaal is als buitenschoolse opvang ingericht. Dit lokaal blijft echter wel bij de onderwijscapaciteit 
behoren. Voor de leegstand (op dit moment vier lokalen) is een overeenkomst tot huur afgesloten met 
het bestuur van de Vrije school. 
 
Voorstel: 

• Toe te staan dat de St. Lebuinusschool en Adwaita leerlingen toelaten uit de randen van het 
voedingsgebied Voorstad gezien de ligging van de school op de grens van het 
voedingsgebied. 

• In de ruimtebehoefte voor de dislocatie van de Windroos rekening te houden met circa 130 
leerlingen minder. De ruimtebehoefte voor de dislocatie van Windroos aan de Bierstraat wordt 
dan gecorrigeerd naar maximaal 8 groepen. 

• Te onderzoeken hoe de eventuele ruimtetekorten bij de dislocatie Bierstraat van de Windroos 
kunnen worden opgelost. Mogelijkheden zijn invulling in het gebouw Bierstraat 52 (Rielerhuus) 
of het inzetten van leegstand Vrije School of Deventer Circuitschool. 

 
 
8.1.5. Keizerslanden/Steenbrugge 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Borgloschool Openbaar     9 ** 5 8 9 16 18 Dislocatie 
2. Horizon I.C.     6 ** 4 6 7 13 15 Dislocatie 
3. St. Lebuinus R.K. 16 11 8 8 9 9  
4. Montessorischool Neutraal bijz. 11 11 11 11 11 11 Hoofdlocatie * 
Totaal  42  31 33 35 49 53  

• * betreft de hoofdlocatie van de Montessorischool. Dit is een stadsvoorziening. Ruimtebehoefte en beschikbaar van 
lokalen wordt stedelijk bekeken. 

• ** Voor Steenbrugge is een aparte prognose opgesteld. 
 
Algemeen 
Tot voor kort was Borgele samen met Keizerslanden en Platvoet één voedingsgebied. Rekening 
houdend met de uitbreiding van Steenbrugge en de infrastructurele barrières tussen Borgele en 
Keizerslanden is besloten het voedingsgebied op te splitsen in twee voedingsgebieden. De spreiding 
van de onderwijsconcentraties worden hier op afgestemd (zie nota vaststelling voedingsgebieden mei 
2006). 
 
Deventer wil in het kader van de herstructurering graag voorzieningen op het gebied van onderwijs, 
sport, welzijn en zorg gaan clusteren wat moet leiden tot multifunctionele accommodaties, oftewel 
Wijkvoorzieningencentra (WVC). In het IHP2000 was er nog geen sprake van ontwikkelingen van 
WVC. Destijds was het voorstel om, nadat het praktijkonderwijs vanuit de Wetering is samengevoegd 
op Arkelstein, het Weteringgebouw aan de Kon. Wilhelminalaan in Keizerslanden te renoveren en aan 
te passen zodat beide dislocaties van de Borgloschool en de Horizon hierin konden worden 
gehuisvest. Deze gedachte ging ervan uit dat de ruimtebehoefte in keizerslanden zou teruglopen 
waardoor ruimte kan worden gemaakt voor woningbouw op de af te stoten locaties. 
 
Tijden zijn veranderd. De plannen om de beide scholen samen te voegen in een aangepast 
Weteringgebouw zijn met de nieuwe ontwikkelingen achterhaald.  
In het IHP2000 was nog geen rekening gehouden met Steenbrugge en ook niet met herstructurering 
en de realisatie van een WVC. Door deze ontwikkelingen zien de toekomstverwachtingen voor het 
gebied er heel anders uit.  
 
Herstructurering Keizerslanden 
De wijk Keizerslanden bestaat momenteel door zijn grootte uit meerdere gebieden die een grote 
verscheidenheid aan bewoning laten zien. Deze verscheidenheid is niet terug te vinden in de 
leerlingenpopulatie van de schoollocaties aan de Wilhelminalaan. Op beide locaties zien we een 
toename van het aantal leerlingen met een zware wegingsfactor. De indruk bestaat dat, zoals in 
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geheel Deventer, er onder een deel van de ouders in deze wijk een tendens is om te kiezen voor 
“witte” scholen buiten het eigen voedingsgebied. In 2005 is aan de schoolgebouwen van de Horizon 
en Borgloschool een kleine facelift uitgevoerd, om deze locaties toch enigszins aantrekkelijk te 
houden. In de Nieuwjaarsnacht van 2008 is het permanente schoolgebouw van de Borgloschool 
afgebrand. Eind april 2008 zullen de kinderen de Borgloschool op dezelfde plek aan de 
Wilhelminalaan les krijgen in een nieuw semipermanent schoolgebouw dat via verzekeringspenningen 
is gerealiseerd.    
 
In het sociaal programma ontwikkelingsgebieden, waaronder Keizerslanden valt, is omschreven dat 
het belangrijk is vitale groepen te binden aan de wijk. 
De wijk is vooral van belang voor twee groepen: gezinnen met (jonge) kinderen en (vitale) ouderen. Zij 
hebben de wijk nodig, maar de wijk heeft hen ook nodig. De vitaliteit van een wijk wordt mede bepaald 
door de aanwezigheid van deze groepen. Zij houden de voorzieningen in stand, zij zijn het bindmiddel 
van de wijk. Transformatie van wijken moet er toe leiden dat deze wijken zeer aantrekkelijk zijn voor 
deze twee groepen. Ze moeten een veilig opgroeiklimaat bieden met voldoende 
ontspanningsmogelijkheden. Er moet zorg op maat geleverd kunnen worden aan iedereen die dat 
nodig heeft.  
 
Hiervoor zijn fysieke investeringen (scholen, recreatieve voorzieningen, ontmoetingsruimten, zorg- en 
woonzorgvoorzieningen, herinrichting openbare ruimte), opzet van netwerken en inzet van 
professionals en vrijwilligers noodzakelijk. 
 
Structuurvisie Steenbrugge 
In de structuurvisie is opgenomen dat het woningbouwprogramma Steenbrugge ruimte biedt aan een 
aantal voorzieningen die bijdragen aan de levendigheid en vitaliteit van de wijk. Deze voorzieningen 
worden geclusterd in het hart van de wijk. Er wordt voldoende zorg en speelmogelijkheden voor 
ouderen en kinderen geleverd, zodat er een vitale wijk ontstaat. Steenbrugge is voor voorzieningen 
voornamelijk aangewezen op Keizerslanden. Scholen, medische zorg, sport en recreatie en het 
winkelcentrum moeten goed en veilig bereikbaar zijn. 
Het is een bewuste keuze geweest om in Steenbrugge geen school te plannen, indien nl. wel een 
school in Steenbrugge wordt gerealiseerd bestaat de kans dat deze school overwegend wit zou 
worden en de school Keizerslanden zwart. 
 
Wijkvoorzieningencentrum 
De Gemeente Deventer en Woonbedrijf Ieder1 hebben op 18 april 2005 een overeenkomst gesloten 
(het Uitvoeringsplan) voor de uitvoering van de herstructurering in Keizerslanden. In een van de 
daarna volgende bestuurlijke overleggen tussen gemeente en corporaties heeft het woonbedrijf de 
intentie uitgesproken om de ontwikkeling van een WVC ter hand te nemen.  
 
In het WVC worden minimaal 4 functies gerealiseerd waarbij in ieder geval onderwijs, welzijn en 
eventueel zorg. Binnen die functies worden de vervanging van de Borgloschool en de Horizon en 
lokalen voor de uitbreidingswijk Steenbrugge, in samenwerking met de Bestuurcommissie openbaar 
onderwijs en Quo Vadis gerealiseerd.  
 
Daarnaast zullen functies als buurthuis/activiteitencentrum, sociaal-culturele activiteiten, ontmoeting, 
peuterspeelzaal, kinderopvang, maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, huisarts, sociaal 
raadslieden, informatie/advies/bewonersondersteuning en consultatiebureau mogelijk worden 
toegevoegd. 
 
Een belangrijk uitgangspunt in de realisering van de plannen in Keizerslanden/Steenbrugge is dat het 
WVC gerealiseerd moet zijn voor de eerste bewoners zich vestigen in Steenbrugge. Als er geen 
goede voorziening is zullen ouders met kinderen kiezen voor het gebruik maken van voorzieningen in 
andere wijken. Een ander uitgangspunt voor de gemeente is dat het schoolaandeel in het WVC niet 
meer mag kosten dan indien de gemeente zelf conform de normen van de VNG zelf een 
schoolgebouw realiseert. Met andere woorden in de huur die de gemeente kan betalen worden de 
componenten kapitaallasten, kosten van ozb en verzekering en onderhoud buitenkant verdisconteerd. 
 
Omvang WVC 
In de Integrale prognose basisonderwijs Deventer 2007 is een aparte tabel voor de leerlingen uit de 
nieuwbouwwijk Steenbrugge opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat in 2010 de eerste 125 woningen 
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zullen worden betrokken en dat in het jaar 2017 alle 1.400 geplande huizen zijn gebouwd. Op basis 
van de belangstellingspercentages voor openbaar, r.k. en p.c. onderwijs kan worden geraamd hoeveel 
leerlingen uit Steenbrugge naar de Borgloschool en Horizon zullen gaan. Dit aantal leerlingen wordt 
toevoegd aan het geprognotiseerde aantal leerlingen uit Keizersland. De volgende totaaltabel ontstaat 
dan: 
 
 
Totale prognose voor het WVC Keizerslanden/Steenbrugge:     
  borglo horizon   borglo horizon   
Jaar leerlingen. leerlingen totaal perm.lok. perm.lok totaal 

1-10-2007 188 149 337 8 6 14 
1-10-2008 189 149 337 8 6 14 
1-10-2009 191 151 342 8 6 14 
1-10-2010 208 165 373 9 7 16 
1-10-2015 378 315 694 16 13 29 
1-10-2020 430 360 790 18 15 33 
1-10-2025 411 344 755 17 15 32 

stabiele situatie   671     28 
 
Het aantal leerlingen van de Borgloschool en Horizon op de dislocaties in Keizerslanden bedroeg op 1 
oktober 2006 nog slechts 237 leerlingen. De gestuurde prognoses geeft aan dat het aantal leerlingen 
van de Borgloschool en de Horizon tezamen groeit naar 342 in 2009. De wegtrek van leerlingen vanuit 
Keizerslanden naar omliggende voedingsgebieden (‘witte vlucht’) is uiteraard in deze prognose buiten 
beschouwing gelaten. We gaan er van uit dat de kinderen na de herstructurering in eigen 
voedingsgebied naar school gaan.  
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal leerlingen in de stabiele situatie leidt tot een 
ruimtebehoefte van circa 28 lokalen. Deze stabiele situatie zal zich naar verwachting gaan voordoen 
na 2030. De totale ruimtebehoefte voor het WVC voor onderwijs is dus in de pieksituatie (2015-2025) 
circa 33 lokalen. Ook de nieuwste prognoses van Steenbrugge zijn gebaseerd op aannames die nog 
niet hard zijn. Woningbouwontwikkelingen in de gemeente kunnen ertoe leiden dat het programma en 
de planning worden aangepast.  
 
In overleg tussen Woonbedrijf Ieder1, de schoolbesturen en gemeente is afgesproken dat in het 
wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden/Steenbrugge 30 lokalen en 3 speellokalen worden 
gerealiseerd. Tevens wordt een financiele voorziening opgenomen voor 3 tijdelijke lokalen.  
 
Montessorischool 
Montessorischool heeft in totaal drie vestigingen. De hoofdlocatie bevindt zich in voedingsgebied 
Keizerslanden/Steenbrugge. De 1e dislocatie bevindt zich in voedingsgebied Borgele/Platvoet. De 2e 
dislocatie in de Zwolse wijk. In totaal beschikt de Montessorischool over 25 lokalen. De totale 
ruimtebehoefte bedraagt momenteel 25 lokalen. De Montessorischool is een stedelijke voorziening, 
d.w.z. dat de gehele gemeente Deventer als voedingsgebied voor deze school kan worden 
aangemerkt. In geval van ruimtenood kan voor deze school dan ook naar huisvesting binnen de 
grenzen van de gehele stad worden gekeken.  
 
Lebuїnusschool 
Deze school is gehuisvest aan het Spijkerpad. In het gebouw bevinden zich 16 lokalen. Per 1 oktober 
2007 leidt het aantal leerlingen tot een behoefte aan 11 lokalen. De school heeft dus te maken met 
leegstand. Volgens de prognoses groeit de leegstand bij de school verder naar 8 lokalen in 2008. 
Deze leegstand zal echter voor een groot deel worden ingezet door leerlingen uit de Voorstad die 
dichter bij de Lebuїnuschool wonen dan bij de Windroos. (zie ook paragraaf 7.3.4). 
 
Voorstel: 

• Handhaven van de RK St. Lebuinusschool aan het Spijkerpad.  
• Vervangende nieuwbouw in de vorm van een Wijkvoorzieningencentrum voor de beide 

dislocaties van de Borgloschool en de Horizon in Keizerslanden en ten behoeve van de 
leerlingen uit de nieuwbouwwijk Steenbrugge.  
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• Gezien de hardheid van de prognoses en de verwachte stabiele situatie voor de Borgloschool 
en Horizon aangevuld met de leerlingen uit Steenbrugge in eerste fase uit te gaan van 30 
leslokalen, 3 speellokalen en 1 sportzaal (dubbel gymlokaal) voor onderwijs.  

• In afwachting van een hard woningbouwprogramma en planning voor het aantal lokalen boven 
de 30 per 2015 een financiële voorziening op te nemen. 

 
8.1.6. Borgle Platvoet 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Borgloschool Openbaar 9 6 9 9 9 9 Hoofdlocatie 
2. Horizon I.C. 6 4 4 4 4 4 Hoofdlocatie 
3. Montessorischool Neutraal bijz. 8 8 8 8 8 8 1e dislokatie * 
Totaal  23 18 21 21 21 21  

* betreft de 1e dislocatie van de Montessorischool. Montessorischool is een stadvoorziening. Ruimtebehoefte en 
beschikbaarheid van lokalen worden stedelijk bekeken. 
 
De technische staat van de gebouwen in Borgele is vergelijkbaar met die in Keizerslanden. In dit 
voedingsgebied staan 3 onderwijslocaties waaraan alle geruime tijd minimale 
onderhoudswerkzaamheden zijn verricht in verband met geplande renovaties in 2009 en 2010. Het 
betreft de locaties: 
 
1.  Borgloschool, locatie Groenewold 
2 Horizon, locatie Wittenstein   
3.   Montessorischool, locatie Groenewold  
 
Bovengenoemde gebouwen zijn niet alleen theoretisch gezien bijna afgeschreven, ook de werkelijke 
technische toestand van de gebouwen is slecht. Renovaties herstellen echter uitsluitend het gebouw 
in een toestand waardoor deze weer 40 jaar mee kan. Inhoudelijk wordt het gebouw niet gewijzigd, en 
is het niet realiseerbaar om de onderwijskundige ontwikkelingen en ideeën van vandaag de dag (zoals 
brede school vorming) vorm te geven.  
      
Ook in de wijk Borgele staat de gemeente voor een herstructureringsopgaaf. Dit biedt tevens weer 
kansen om de huisvesting van het onderwijs aan te pakken. Door samenvoeging van de drie 
afzonderlijke scholen in 1 multifunctionele accommodatie met daaraan gekoppeld functies op het 
gebied van ontmoeting, welzijn en zorg is vorming van een Wijkvoorzieningencentrum in deze wijk 
zeer wenselijk. Vooralsnog is het uitgangspunt dat dit WVC wordt gebouwd op de plek van de huidige 
gebouwen van de Borgloschool en de Montessorischool (Groenewold). Gezien de prognoses voor de 
Borgloschool, Horizon en Montessorischool in dit voedingsgebied uit te gaan van 21 leslokalen en 2 
speellokalen. Voor gymnastiekonderwijs kunnen de scholen gebruik maken van de gymzaal in de 
Schalm.  
 
Qua planning van de bouw van dit wijkvoorzieningencentrum geldt dat eerst het WVC Keizerslanden/ 
Steenbrugge gereed moet zijn. Voor de tijdelijke situatie waarin de huidige accommodaties aan het 
Groenewold zijn gesloopt en het nieuwe WVC wordt gebouwd, kunnen de scholen gebruik maken van 
de dan leegstaande accommodaties aan de Wilhelminalaan in Keizerslanden. 
 
Aanvankelijk leek de Deventer Montessori Schoolvereniging geen voorstander van huisvesting in één 
WVC. Het schoolbestuur heeft echter in 2007 schriftelijk aangegeven te kunnen instemmen met 
huisvesting binnen een brede school, mits in de bouw van een dergelijke school rekening wordt 
gehouden met de uitgangspunten van modern Montessorionderwijs. 
 
Voorstel: 

• Vervangende nieuwbouw in de vorm van een WVC voor de Borgloschool, Horizon en de 
Montessorischool na 2010.  

• Realisatie van het WVC in Borgele start na oplevering van het WVC in Keizerslanden/ 
Steenbrugge, zodat tijdens de bouw gebruik kan worden gemaakt van de leeggekomen 
voorzieningen aan de Wilhelminalaan. 

• Afstoting van locatie Wittenstein. 
 



 26

8.1.7. Rivierenwijk 
School Den. capaciteit Ruimtebehoefte Opm. 
   1-10-07 1-10-08  

1. Snippeling Openbaar 22 8 13 2 locaties in R'wijk, 1 in 
Voorstad* 

2. Deventer 
Circuitschool 

Openbaar 7 4 5 Dislocatie** 

Totaal  29 12 18  

* Betreft de hoofdlocatie en de 1e dislocatie van de Snippeling. Voor het aantal geprognosticeerde lokalen is, op basis van de 
analyse van de prognose, uitgegaan van de verdeling 76% voor deze dislocaties in Rivierenwijk en 24% voor de locatie in 
Voorstad. 
* Betreft een dislocatie van de DCS. Voor het aantal geprognosticeerde lokalen is, op basis van de analyse van de prognose, 
uitgegaan van de verdeling 38% voor deze dislocatie in Rivierenwijk en 62% voor de hoofdlocatie. 
 
De Rivierenwijk wordt ingrijpend geherstructureerd. Dit biedt kansen om van de Rivierenwijk weer een 
gemengde en sterke wijk te maken. Omdat de prognoses op basis van de bestaande samenstelling 
van de wijk geen realistisch beeld geven van de toekomstige ruimtebehoefte na de herstructurering is 
er voor gekozen de prognoses te knippen in een gedeelte tot en met 2008 en een deel van na 2008. 
 
In bovenstaande tabel is de ruimtebehoefte tot en met 2008 weergegeven op basis van de gestuurde 
prognoses. 
 
De leegstand in de openbare school de Snippeling is opgelopen ten opzichte van het IHP2000. 
Destijds was het voorstel om de dislocatie aan de Rielerweg af te stoten. Dit voorstel is herzien in de 
1e wijzigingsnota van 2001, omdat de dislocatie zich in een ander voedingsgebied (Voorstad-Oost) 
bevindt. Voor een groot deel wordt deze leegstand veroorzaakt doordat veel leerlingen buiten het 
eigen voedingsgebied naar school gaan. Op de Venenlocatie (Schipbeekstraat) worden op dit moment 
3 leegstaande lokalen gebruikt voor buitenschoolsopvang (BSO). 
 
Zoals gezegd staat de Rivierenwijk aan de vooravond van een grootschalige herstructurering 
vergelijkbaar met de situatie in Keizerslanden. De kans is er nu om middelen te bundelen en in te 
zetten voor een multifunctionele voorziening die levensloopbestendig is, die meegroeit met de 
behoeften van de wijk en die organisaties stimuleert tot duurzame samenwerking: een 
Wijkvoorzieningencentrum (WVC).  
 
Aanvankelijk werd in het conceptmasterplan 2004 nog uitgegaan van uitsluitend vervangende 
nieuwbouw van de schoolgebouwen en gymnastiekzaal aan de Deltalocatie. Inmiddels is besloten dat 
ook de dislocatie Merwedestraat van de Deventer Circuitschool en de Venenlocatie van de Snippeling 
worden opgenomen in het nieuw te bouwen WVC. In het kader van de herstructurering is met Rentré 
Wonen afgesproken dat zij deze ontwikkeling van het WVC mogen leiden. In overleg met alle 
beoogde participanten wordt het WVC door Rentré Wonen op dit moment uitgewerkt. Voor de 
gemeente is het uitgangspunt dat het schoolaandeel in het WVC niet meer mag kosten dan indien de 
gemeente zelf conform de normen van de VNG  een schoolgebouw realiseert. Met andere woorden in 
de huur die de gemeente gaat betalen voor de onderwijsruimten worden de componenten 
kapitaallasten, kosten van ozb en verzekering en onderhoud buitenkant verdisconteerd. Voor de 
financiering van het WVC zijn andere bronnen gevonden dan alleen de Reserve decentralisatie 
huisvesting onderwijs. Het beslag dat op deze reserve wordt gelegd is voor dit WVC gemaximeerd op 
€ 2,6 miljoen, zijnde de investering die nodig was voor de vervangende nieuwbouw van de 
onderwijsgebouwen op de Deltalocatie.  
 
Ervan uitgaande dat in de nieuwe situatie (Rivierenwijk na herstructurering) er één centraal gelegen 
WVC wordt gerealiseerd, dat zoveel aantrekkingskracht heeft op de kinderen uit het hele 
voedingsgebied (Rivierenwijk oost en west, Hoornwerk, Bergweide en de Snippeling) dat zij daar ook 
allen daadwerkelijk naar school zullen gaan zal de ruimtebehoefte als volgt zijn: 
 

School Ruimtebehoefte Opm. 
 2010 2015 2020 2025  

WVC 17 20 20 20 
Geen rekening gehouden met denominaties. Alle 
kinderen uit het voedingsgebied gaan naar het 
WVC 
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Totaal 17 20 20 20  

Potentiële ruimtebehoefte voedingsgebied Rivierenwijk  
In overleg met de woningbouwcorporatie en de schoolbesturen wordt als ruimtebehoefte 20 
permanente lokalen aangehouden. Daarnaast wordt uitgegaan van 2 speellokalen en 2 gymzalen.  
 
Voorstel: 

• Vooralsnog rekening te houden met een investering van circa 2,6 miljoen euro ten laste van 
de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs ten behoeve van de realisatie van een WVC 
in de Rivierenwijk bestaande uit 20 lokalen, 2 speellokalen en 2 gymnastiekzalen. 

 
 
8.1.8. Colmschate-noord 
 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Schakel Openbaar 12 8 8 8 7 7  

2. Wiz@rd Openbaar 28 28 27 30 32 31 
5 semi-
permanent + 8 
spikvoorde 

3. Pr. Maurits P.C. 11 11 9 9 9 8   
4. De Rank P.C. 14 13 16 17 18 17  
5. St.Bernardus-

school R.K. 9 9 8 8 8 8  

6. De Vijf-er R.K. 19 19 20 23 24 23  
7. L' Ambiente Neutraal bijz. 17 18 17 18 18 18 2 locaties 
Totaal  110 106 105 113 116 112  

 
Colmschate-noord is het grootste voedingsgebied in Deventer. Per 1 oktober 2006 bevolkten 2.136 
leerlingen de basisscholen in dit gebied. De onderwijshuisvesting is in Colmschate-Noord verdeeld 
over 2 grote multifunctionele gebouwen (Andriessenplein en Zwaluwenburg) en een derde vrijstaand 
schoolgebouw (Montessorischool Eekhoorn). Uit bovenstaande tabel kan worden geconstateerd dat 
er per 1 oktober 2007 en 2008 in principe nog ruimte is om leerlingen te huisvesten. 
 
In het concept-Masterplan 2004 werd geconstateerd dat, ondanks de aanwezigheid van de 
schoolwoningen, de ruimtebehoefte boven het aanbod uitstijgt. Het omslagpunt hiervoor zou komen te 
liggen in het schooljaar 2006/2007. Om aan dit verwachte ruimte tekort het hoofd te bieden zijn begin 
2005 aan het Andriessenplein in de nabijheid van het huidige scholencomplex 5 semi-permanente 
lokalen geplaatst.  
 
Daarnaast is het gebouw aan het Andriessenplein in 2006 qua m2 op norm gebracht. In 2000 was dit 
gebouw als dislocatie van de toen bestaande scholen aan het Zwaluwenburg en Eekhoorn. Doordat 3 
van de 4 scholen inmiddels in de Vijfhoek zijn verzelfstandigd, brak het gebrek aan m2 voor 
nevenruimten zich meer en meer op. Door de uitbreiding op de tweede verdieping op de oostvleugel 
van het gebouw met circa 350 m2 voldoet dit gebouw aan de minimumnormen voor de huisvesting 
van zelfstandige scholen.  
 
Ten slotte werd eind 2007 een voorziening die geschikt is voor basisonderwijs met 8 lokalen en een 
speellokaal in Spikvoorde gerealiseerd. De basisschool De Wizard neemt zijn intrek in deze dislocatie. 
De voorziening is flexibel gebouwd zodat de functie kan wijzigingen zodra de behoefte aan capaciteit 
voor onderwijs afneemt (2020-2025). Deze voorziening wordt gehuurd van de woningbouwcorporatie 
Rentré Wonen. Met deze laatste uitbreiding van 8 lokalen in Spikvoorde komt de capaciteit voor het 
gehele voedingsgebied op 110 lokalen. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van 20 jaar. 
 
Uit de prognose voor basisonderwijs 2007 blijkt dat de ruimtebehoefte in de periode na 2008 tot 2015 
oploopt tot 116 lokalen. Vervolgens zal de ruimtebehoefte weer afnemen tot circa 110 lokalen in 2020, 
en uiteindelijk circa 86 lokalen in de stabiele fase. 
 
Voor het gehele gebied Colmschate-noord betekent dit in de piekperiode een tekort van circa 6 
lokalen.  
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Op het Zwaluwenburg staat sinds 1980 een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan de 
St. Bernardusschool, de Prins Mauritsschool en De Schakel. Op deze locatie daalt het aantal 
leerlingen gering. Uitgaande van één voedingsgebied Colmschate-noord kan de vrijkomende ruimte  
voor de scholen in de Vijfhoek worden ingezet. Bij de berekeningen voor de Vijfhoek is tot nu toe 
steeds uitgegaan van de totale capaciteit in het voedingsgebied Colmschate-noord. Tot voor kort leek 
dat bij gebruikmaking van alle aanwezige capaciteit er geen verdere uitbreiding in de Vijfhoek zou 
hoeven plaatsvinden. De prognose 2007 geeft zoals gezegd aan dat dit niet langer mogelijk is.  
 
Vijfhoek als afzonderlijk voedingsgebied 
De schoolbesturen pleiten al enige tijd voor de opsplitsing van het voedingsgebied Colmschate-noord 
in twee afzonderlijke voedingsgebieden, te weten: 
• De Vijfhoek 
• Bestaand Colmschate-noord. 
 
In de volgende tabel leest u de ruimtebehoefte van de scholen in De Vijfhoek. Deze behoefte is 
gebaseerd op de Integrale prognose basisonderwijs Deventer 2007. In verband met de afwijking 
tussen de uitkomst van de prognose per 1 oktober 2007 en het werkelijk aantal van de 4 basisscholen 
op 1 oktober 2007 is een correctiepercentage van 5% toegepast. 
 
 
  TELGEG PROG PROG PROG PROG PROG  PROG PROG PROG 
ruimtebehoefte:   1-10-07 1-10-07 1-10-08 1-10-09 1-1-10 1-10-15  1-10-20 1-10-25 stabiel 
Wiz@rd  28 25 27 29 30 32  31 29 21 
De Rank  13 14 16 17 17 18  17 16 12 
De Vijf-er  19 18 20 22 23 24  23 21 16 
L'Ambiente (-9)  9 6 8 8 9 9  9 8 4 
  69 63 71 76 79 83  80 74 53 
inclusief 5% extra    66 75 80 83 87  84 78 56 
beschikbare lokalen  69 69 69 77 77 77  77 77 77 
  0  3  -6 -3  -6  -10   -7  -1  21  
Beschikbaar:            
Permanent 56          
Semipermanent 5          
Uitbreidingen 2008  8          
Spikvoorde (huur)  8          
  77          

 
Uit deze tabel blijkt dat het tekort groot en nijpend is. Voor de korte termijn hebben college en raad 
inmiddels ingestemd met een uitbreiding in 2008 met 2 semipermanente lokalen en 5 permanente 
lokalen. Door ook de tweede vleugel (westkant) van het scholencomplex uit te breiden met circa 390 
m2 kunnen op beide tweede verdiepingen in totaal 6 extra lokalen worden gerealiseerd. 
 
Voor de langere termijn wordt de volgende optie onderzocht. De bouw van een permanent 
schoolgebouw elders in de Vijfhoek, bestaande uit 20 permanente lokalen, 2 speellokalen en 1 
gymzaal. Realisering uiterlijk in 2010 is noodzakelijk. Door voldoende capaciteit bij te bouwen kan dan 
worden bezien in hoeverre de semipermanente unit op het Andriessenplein kan worden verwijderd. 
Voor de stabiele situatie lijken 56 lokalen voldoende. Dit zou inhouden dat in de verre toekomst het 
gebouw Andriessenplein, begane grond en eerste verdieping (41 lokalen) en het nog te realiseren 
schoolgebouw elders in de Vijfhoek (20 lokalen) voldoende ruimte biedt. De aanwezige lokalen op de 
tweede verdieping van het gebouw Andriessenplein kunnen dan zoals oorspronkelijk ook was bedoeld 
worden omgebouwd tot woningen. De huur van het gebouw Spikvoorde kan dan na 20 jaar worden 
opgezegd.   
 
 
Voorstel: 

• Het voedingsgebied Colmschate-noord te splitsen in de voedingsgebieden Colmschate-noord 
bestaand en Vijfhoek. 
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• Een geschikte locatie te vinden voor de bouw van een permanent schoolgebouw bestaande 
uit 20 lokalen, 2 speellokalen en een gymnastiekzaal en dit gebouw uiterlijk in 2010 te 
realiseren. 

 
8.1.9. Colmschate-zuid 
 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Roessink Openbaar       15 11 10 9 8 7 3 noodlokalen 
2. Kolmenscate Openbaar 21 19 19 17 14 13 7 noodlokalen  
3. Dol-fijn P.C. 8 6 7 6 6 6  
4. De Vlieger R.K. 8 8 7 6 5 5  
Totaal  52 44 43 38 33 31  

 
In het IHP2000 staat dat de daling van het aantal leerlingen in Colmschate-Zuid minder snel wordt 
geëffectueerd dan oorspronkelijk werd verwacht. Als gevolg van doorstroming van huizenbezitters van 
Colmschate-Zuid naar Colmschate-Noord  (Vijfhoek) bleef het aantal jonge gezinnen met kinderen 
relatief hoog. Het gevolg hiervan was dat de noodlokalen die geplaatst zijn om de piek in Colmschate-
Zuid op te vangen lang dienst moeten doen. Vanwege acute ruimteproblemen bij Kolmenscate zijn er 
in 2001 5 extra semipermanente lokalen geplaatst welke in 2004 zijn vervangen door een permanente 
uitbreiding.  
 
De ruimtebehoefte in dit voedingsgebied daalt de komende jaren sterk. In 2006 zijn de eerste 5 
noodlokalen aan het Roessinkpad al afgestoten. Omstreeks 2015 kan Kolmenscate in zijn geheel in 
het permanente gebouw worden gehuisvest. Het aantal beschikbare lokalen inclusief de noodlokalen 
is macro gezien ruim voldoende voor ruimtebehoefte in Colmschate-Zuid. De totale capaciteit inclusief 
noodlokalen bedraagt 52. Het aantal permanente lokalen in Colmschate-Zuid is 42. Vanaf 2010 is dit 
aantal voldoende om in de permanente ruimtebehoefte van de scholen te voorzien. 
  
Indien de schoolbesturen deze noodlokalen langer willen handhaven dan worden de kosten hiervan 
aan de schoolbesturen doorbelast. 
 
Voorstel: 

• Gezien de prognoses voor de scholen Het Roessink, De Vlieger en Dol-Fijn over enkele jaren 
over te gaan tot sloop van de resterende 3 noodlokalen.  

• Handhaving van de noodlokalen bij Kolmenscate zolang de ruimtebehoefte van deze school 
dat noodzakelijk maakt. 

 
8.1.10 Diepenveen 
 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Slingerbos Openbaar 20 19 19 19 20 20 2 noodlokalen 
2. De Zonnewijzer R.K. 6 5 4 4 4 4  
Totaal  26 24 23 23 24 24  

 
Zoals in de visie is omschreven hebben beide scholen tot doel om onderwijs te bieden aan de 
kinderen uit Diepenveen.  
 
Het Slingerbos 
De openbare basisschool Het Slingerbos liet een aantal jaren een sterke stijging zien van het aantal 
leerlingen. In de periode van 1997 tot en met 2004 is de school 5 keer uitgebreid met permanente- en 
noodlokalen. In 2004 is de school uitgebreid tot 18 permanente lokalen, waarmee de school 
voldoende capaciteit heeft om de kinderen uit het voedingsgebied te huisvesten. Voor de kinderen die 
niet uit het voedingsgebied Diepenveen komen blijven voorlopig 2 noodlokalen gehandhaafd. Als het 
aantal leerlingen op de school afneemt, zullen deze noodlokalen worden verwijderd. 
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De Zonnewijzer 
De Zonnewijzer is adequaat gehuisvest en heeft zelfs een overcapaciteit van 1 lokaal op dit moment 
en 2 op de lange termijn. In 2003 is het gebouw gerenoveerd en tevens heeft uitbreiding 
plaatsgevonden. 
 
Voorstel: 

• Op basis van de huidige leerlingenpopulatie noodlokalen bij het Slingerbos voorlopig 
handhaven. 

 
8.1.11 Schalkhaar 
 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. De Sleutel Openbaar 10 10 8 8 8 8 2 noodlokalen 
2. Nicolaas R.K. 15.5 17 13 14 14 14 1,5 noodlokaal 
Totaal  25,5 27 21 22 22 22  

 
 
Nicolaasschool 
Met de uitbreiding van de Nicolaasschool in 2005 is het aantal beschikbare permanente lokalen van 
de Nicolaasschool 14. Kijkend naar de prognosecijfers voldoet de capaciteit van de school aan de 
permanente ruimtebehoefte voor leerlingen uit Schalkhaar tot 2010. Tevens is de school voorzien in 
de onderwijskundige vernieuwingen. Voor de leerlingen van buiten het voedingsgebied wordt 
voorlopig de capaciteit van 1,5 noodlokaal gehandhaafd. 
 
Het aantal leerlingen dat per 1 oktober 2007 de Nicolaasschool bezocht bedroeg 396.  
Dit aantal leerlingen leidt tot een huisvestingsbehoefte van 17 groepen. Het verschil tussen de 
uitkomst van de prognose per 1 oktober 2007 (306) en het werkelijke aantal leerlingen (396) bedraagt 
90. Een verschil van 4 groepen. Gedeeltelijk valt dit verschil te verklaren uit het feit dat de leerlingen 
uit andere wijken van Deventer niet in de prognose worden meegenomen. Toch blijkt het aantal 
kinderen uit de andere wijken ongeveer 50 bedraagt. Er wordt samen met team Leerplicht en Team 
Verkenningen gezocht naar de oorzaak. Wellicht dat de circa 35 leerlingen die op het 
asielzoekerscentrum wonen het verschil ook voor een deel kunnen verklaren. Het schoolbestuur heeft 
in het kader van het programma 2009 verzocht tot uitbreiding van de school met 2 permanente lokalen 
en een speellokaal. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de prognosecijfers wordt 
voorgesteld een financiële voorziening ter grootte van de gevraagde permanente uitbreiding op te 
nemen. 
  
De Sleutel 
De Sleutel is met ingang van schooljaar  2006/2007 in het kader van onderwijskundige vernieuwingen 
uitgebreid met 1 permanent lokaal en beschikt hiermee over 8 permanente lokalen. Tevens is het 
schoolgebouw aangepast als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen en kan De Sleutel als een 
volgroeide school worden aangemerkt. De permanente capaciteit van de Sleutel voldoet aan de 
ruimtebehoefte voor de leerlingen uit Schalkhaar. De korte termijn behoefte, inclusief de leerlingen die 
niet uit Schalkhaar komen, is 10 groepen. Voor deze korte termijn behoefte zijn twee noodlokalen 
beschikbaar.  
 
Voorstel: 

• Voor de leerlingen van buiten het voedingsgebied voorlopig handhaven van 3,5 noodlokaal.  
• De ruimtebehoefte als gevolg van de eventuele verdere uitbreiding van Schalkhaar na 2010 

jaarlijks te volgen. 
• Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de prognose voor de Nicolaasschool 

een financiële voorziening te treffen voor een eventuele permanente uitbreiding van het 
schoolgebouw. 

 
8.1.12 Lettele en Okkenbroek 
 

School Den. capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
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   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Santa Maria R.K. 8 8 8 8 9 9  
2. Dol-Fijn P.C. 3 3 3 3 3 3  
Totaal  11 11 11 11 12 12  

 
De scholen in Lettele en Okkenbroek zijn momenteel adequaat gehuisvest. Voor de korte termijn is er 
voldoende capaciteit voor de permanente ruimtebehoefte. 
 
Santa Maria (Lettele) 
In het conceptmasterplan 2004 werd nog een permanente ruimtebehoefte van 1 lokaal extra voor 
Santa Maria voorspelt vanaf 2006. Inmiddels blijkt dat er eerst na 2010 een ruimtebehoefte van 9 
lokalen zal ontstaan. Dan komt deze school één lokaal tekort. In 2008 krijgt de school extra ruimte ten 
behoeve van onderwijskundige vernieuwingen. Hiervoor is in 2005 al goedkeuring verleend. 
 
Dol-Fijn (Okkenbroek) 
De capaciteit van de Dol-Fijn is gelijk aan de ruimtebehoefte van deze school. De Dol-Fijn is dan ook 
adequaat gehuisvest. 
 
Voorstel: 

• In verband met de verwachte toekomstige uitbreiding van de school in Lettele hiervoor een 
financiële voorziening op te nemen vanaf 2012. 

 
8.1.13 Bathmen 
 

School Den. Capaciteit Ruimtebehoefte per 1 oktober: Opm. 
   2007 2008 2010 2015 2020  
1. Dorpsschool O.O. 12 12 12 12 11 11  
2. De Rythmeen O.O. 10 10 10 9 9 9  
3. De Looschool O.O. 4 5 5 5 5 4  
Totaal  26 27 27 26 25 24  

 
Sinds 1 januari 2005 behoort Bathmen tot de gemeente Deventer. Bij de vaststelling van de 
voedingsgebieden is er voor gekozen om het dorp Bathmen samen met het buurtschap Loo als één 
voedingsgebied aan te merken. Met betrekking tot eventuele verwijzingen naar onderlinge leegstand 
tussen de scholen in Bathmen-dorp enerzijds en de Looschool anderzijds moet er wel rekening mee 
worden gehouden dat het afstandscriterium uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
(2.000 meter hemelsbreed) in acht moet worden genomen. De afstand Hemelsbreed tussen de 
scholen in het dorp Bathmen en in Loo bedraagt circa 3.500 meter 
 
Dorpsschool 
De Dorpsschool is in 2005/2006 volledig gerenoveerd en uitgebreid tot een prachtige school met 12 
lokalen en een speellokaal. De prognoses van 2004 gaf aan dat de Dorpsschool omstreeks 2008 een 
ruimtebehoefte heeft van 13 lokalen. De situatie deed zich echter in werkelijkheid voor in het 
schooljaar 2006/2007. Voor dat schooljaar werd door de Dorpsschool nog gebruik gemaakt van de 
dislocatie de Wiekslag. Met ingang van het schooljaar 2007/2008 is de ruimtebehoefte weer zijn 
afgenomen tot 12 lokalen. De Dorpsschool is dan mee ook adequaat gehuisvest. 
 
Rythmeen 
De Rythmeen beschikt over 9 permanente leslokalen, een handenarbeidlokaal (telt mee in capaciteit 
als 1 lokaal) en een peuterspeelzaal. In 2006 is de school in het kader van onderwijskundige 
vernieuwingen uitgebreid met een kleine groepsruimte en een grotere personeelsruimte. De 
Rythmeen is adequaat gehuisvest.   
 
Looschool 
De Looschool is in 2004 volledig gerenoveerd. Uit de prognose blijkt dat gedurende de periode vanaf 
1 oktober 2006 tot circa 2015 5 groepen op de Looschool moeten worden gehuisvest.  Op de 
zolderverdieping is relatief eenvoudig een vijfde groepsruimte te realiseren. Het schoolbestuur heeft 
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voor het programma 2008 een verzoek hiervoor ingediend en dit verzoek is via het programma 2008  
goedgekeurd. 
 
Voorstel: 

• De Looschool uit te breiden met een vijfde lokaal op de bovenverdieping (al in uitvoering). 
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8.2. Speciaal Onderwijs 
Naast het basisonderwijs worden in Deventer een aantal vormen van speciaal basis onderwijs en 
speciaal onderwijs aangeboden door verschillende besturen. In onderstaande figuur is visueel 
weergegeven hoe de verschillende onderwijssoorten zich ten opzichte van elkaar verhouden. 
 
Speciaal basisonderwijs 
Speciaal basisonderwijs (SBO) wordt gegeven aan scholen voor speciaal basisonderwijs en is 
bestemd voor leerlingen van 4 tot 12 (maximaal 14) 
jaar. Het onderwijs omvat in principe acht 
aaneensluitende jaren Het SBO is onderwijs is 
onderwijs aan leerlingen met leer- en 
opvoedproblemen. SBO is conform het reguliere 
basisonderwijs ondergebracht in de Wet op het 
primair onderwijs.  
 
Speciaal onderwijs 
Het speciaal onderwijs (SO) is voor leerlingen met 
een handicap vanaf 3 á 4 jaar tot circa 12 jaar. Het 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is voor 
leerlingen met een handicap van 12 tot maximaal 20 
jaar. Het SO en VSO zijn verdeeld naar 
onderwijssoorten op basis van de soort handicap of 
onderwijsbelemmering van de leerlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
Anders dan het SBO is het SO ondergebracht in de Wet op de Expertice Centra. Deze wet kent een 
viertal clusters waarin de leerlingen zijn gecategoriseerd. 
 
Cluster 1: 
Visueel gehandicapte kinderen (VGL) 
 
Cluster 2: 
Kinderen met een communicatieve handicap (DO, SH, ESM) 
 
Cluster 3: 
Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap (LG, LZ,) 
Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) 
 
Cluster 4: 
Kinderen met onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische stoornissen en/of 
gedragsproblemen (LZK, ZMOK) 
 
In Deventer zijn geen cluster 1 en 2 scholen gehuisvest.  
 
In Deventer wordt SBO aangeboden (in het kader van Weer Samen Naar School WSNS) door de 
Panta Rhei. Hier volgen circa 375 leerlingen onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is een 
verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs. 
 
Daarnaast wordt door de volgende scholen speciaal onderwijs aangeboden in Deventer: 

• De Linde: Dit is een openbare school in cluster 3 voor zeer moeilijk lerenden (ZML) met een 
afdeling speciaal onderwijs voor 4 tot 13 jarigen (SO) en een afdeling voor voortgezet speciaal 
onderwijs voor 13 tot 20 jarigen (VSO). In totaal heeft de Linde circa 100 leerlingen in SO en 
VSO. 

Overzicht basis en speciaal (basis) onderwijs 
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• De Ambelt Oosterenk: Deze school verzorgt SO in cluster 4 voor zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen (ZMOK). Momenteel heeft de Ambelt Oosterenk een nevenvestiging in Deventer met 
circa 68 leerlingen.  

• De Ambelt Herfte: Deze school verzorgt VSO in cluster 4 ZMOK-onderwijs aan langdurige 
zieke kinderen (LZK). Deze school heeft een nevenvestiging in Schalkhaar en verzorgt daar 
onderwijs aan circa 70 leerlingen. 

• De Rentray Suringarschool: Deze school verzorgt onderwijs in cluster 4 voor ZMOK in het 
voortgezet onderwijs en heeft een nevenvestiging in Deventer met circa 60 leerlingen. 

• De Bolster: De Bolster heeft sinds 2005 een nevenvestiging voor ZMOK (Cluster 4) in 
Deventer bestaande uit 3 groepen. 

 
Buiten de hierboven genoemde scholen volgt een deel van de Deventer kinderen met een indicatie 
voor cluster 3 of 4 onderwijs in omliggende steden en dorpen (met name Zwolle, Apeldoorn en Wilp), 
omdat Deventer niet alle vormen van speciaal onderwijs heeft. 
 
Het Regionaal Expertice Centrum Oost Nederland waaronder de cluster 4 scholen in Deventer e.o. 
vallen heeft in december 2003 een plan van nevenvestigingen opgesteld waarin voorstellen worden 
gedaan om het aanbod voor speciaal onderwijs in cluster 4 uit te breiden in Deventer. Dit plan van 
nevenvestigingen is door het ministerie positief vastgesteld. Onderstaande voorstellen geven een 
facilitaire uitwerking van dit plan van nevenvestigingen. 
 
 
8.2.1. Speciaal Basisonderwijs Panta Rhei en Speciaal Onderwijs Ambelt Oosterenk 
In het IHP2000 is een aantal voorstellen beschreven aangaande de huisvesting van het speciaal 
basisonderwijs (SBO) van de Panta Rhei. Het belangrijkste uitgangspunt was destijds dat er 1 
unilocatie voor het SBO zou komen rondom de bestaande schoolgebouwen aan de Van Hetenstraat 
in Deventer. 
 
In 2003 is er aan bovenstaande oorspronkelijke plannen een vervolg gegeven door middel van een 
startnotitie waarin de ambities zijn beschreven. In oktober 2003 heeft het college van B&W in principe 
ingestemd met het voorstel tot vervangende nieuwbouw voor het speciaal basisonderwijs (Panta Rhei) 
en sporthal Zandweerd. Op basis van een locatiestudie is vervolgens de locatie Willem de Zwijgerlaan 
in Deventer (voormalige dislocatie van het Etty Hillesum Lyceum) als meest geschikte locatie 
bevonden. 
 
De argumenten voor vervangende nieuwbouw op deze locatie waren: 

• De uitdrukkelijke wens vanuit de gezamenlijke schoolbesturen om te komen tot één 
unielocatie voor het speciaal basisonderwijs in Deventer. 

• De meerwaarde van een combinatie van een school en sporthal. Door de combinatie is het 
realiseren van een sportvoorziening bij de school niet meer aan de orde. 

• De slechte staat van de huidige 3 gebouwen van de Panta Rhei en sporthal Zandweerd. 
• De mogelijkheid tot het creëren van inbreidingslocaties op de vrijkomende schoollocaties (van 

Hetenstraat en Dorrestraat) en de locatie van sporthal Zandweerd. 
• De directe beschikbaarheid van locatie Willem de Zwijgerlaan.  

  
De gezamenlijke schoolbesturen van Deventer hebben in overleggen te kennen gegeven de 
voorgestelde nieuwbouw ontwikkeling en de locatiekeuze zeer geschikt te vinden. 
 
In mei 2005 is vervolgens door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om 
het project op te starten. Nadien is in december 2005 door de gemeenteraad besloten het speciaal 
onderwijs van de Ambelt Oosterenk (SO ZMOK en  SO LZK) in de voorbereiding op de nieuwbouw 
mee te nemen om de volgende redenen: 

• Ambelt is een school voor speciaal onderwijs voor moeilijk opvoedbare kinderen en langdurig 
zieke kinderen (SO cluster 4). Dit type onderwijs ligt dicht bij dat van de Panta Rhei. Mogelijke 
schommelingen in leerlingenaantal kunnen binnen één complex worden opgevangen. 

• Schoolbesturen van Ambelt en Panta Rhei zien meerwaarde in samen bouwen. Ambelt maakt 
in de huidige situatie ook gebruik van de gebouwen van de Panta Rhei (3 lokalen).  

• Deventer heeft in 2003 ingestemd met de komst van officiële nevenvestigingen van de 
Ambelt. Hierdoor zal de school in omvang groeien. In de nieuwbouwplannen kon hierop 
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worden geanticipeerd. Stedenbouwkundige verkenning wees uit dat toevoeging van de 
Ambelt aan het programma van eisen voor de nieuwbouw mogelijk was. 

 
Momenteel verzorgt de Ambelt voor de SO leerlingen onderwijs op verschillende locaties. Op 
kinderdagverblijf Piccolo verzorgt de Ambelt het onderwijs aan leerlingen in de kleuterleeftijd. Voor 
zowel de leerlingen met internaliserende als die met externaliserende problematiek in de leeftijd van 6 
tot 12 jaar wordt het onderwijs verzorgd in een samenwerkingsproject met SBO Panta Rhei op de Van 
Hetenstraat. 
 
De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. In april 2008 zal de Raad toestemming verlenen 
voor een aanvullend krediet onder meer als gevolg van een tegenvallend aanbestedingsresultaat. De 
planning is dat de nieuwbouw in 2009 in gebruik kan worden genomen. 
 
Voor de huisvesting van de scholen in deze paragraaf hoeven op dit moment geen nadere voorstellen 
te worden gedaan. 
 
8.2.2. Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4) 
Op dit moment acteren er scholen die nu gedurende een aantal voortgezet speciaal onderwijs geven 
aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (VSO-ZMOK). Dit zijn de Rentray Suringarschool, De Ambelt 
Herfte en de Bolster. De indicaties van de leerlingen van deze scholen zijn al in paragraaf 8.2. 
beschreven. In deze paragraaf gaan we in op de huidige en toekomstige huisvesting voor deze drie 
scholen. 
 
Tijdelijke huisvesting (huidige situatie) 

• De Rentray Suringarschool is gehuisvest in het pand van de voormalige school voor speciaal 
onderwijs De Wetering aan de Prinses Beatrixstraat. Dit pand beschikt nog over enkele 
praktijklokalen. Dit pand staat op de nominatie om in 2009 of 2010 te worden gesloopt. Als het 
wijkvoorzieningencentrum voor de naast gelegen Horizon en Borgloschool klaar is, is het de 
bedoeling dat ook deze locatie leeg wordt opgeleverd.  

• De Ambelt Herfte is gehuisvest in een schoolgebouw op het asielzoekerscentrum in 
Schalkhaar. Dit is een noodgebouw dat voorheen voor asielzoekers leerlingen werd gebruikt. 
Het huidige aantal leerlingen van de Ambelt is 70, hetgeen voor een overvol schoolgebouw 
zorgt. De groepsgrootte in het ZMOK-onderwijs is 7 leerlingen. Praktijklokalen worden node 
gemist.  

• De Bolster heeft sinds 1 oktober 2007 een deel van het schoolgebouw Diepenveenseweg 136 
in gebruik genomen, na een paar jaar in noodlokalen achter de Van Hetenstraat 57 te hebben 
vertoefd. De Bolster heeft op dit moment voldoende ruimte en beschikt tevens over 
praktijklokalen. 

 
Plannen voor nieuwbouw ZMOK of naar EHL? 
In het conceptmasterplan 2006 werd voorgesteld om de Bolster en Rentray Suringarschool samen 
onder te brengen in het gebouw Diepenveenseweg 136 te Deventer, terwijl voor de Ambelt Herfte het 
op termijn vrijkomende gebouw aan de Splithofstraat was toegedacht. Dit voorstel werd eind 2006 
besproken met de schoolbesturen. De besturen gaven aan dat zij niet langer wilden uitgaan van het 
blijven denken in het gebruik maken van bestaande schoolgebouwen, maar dat zij de optie van 
nieuwbouw voor de 3 scholen onderzocht wilden hebben. Een nieuw schoolgebouw voor ZMOK-
onderwijs zou bij voorkeur in de nabijheid van het Etty Hillesum Lyceum (EHL), locatie Slatink, moeten 
komen. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de praktijklokalen van het Etty Hillesum 
Lyceum.  
 
In verband met het ontbreken van een goede prognose voor één van de 3 scholen is deze optie niet 
verder uitgewerkt. Eind 2007 bleek dat de schoolbesturen inmiddels samen met het Etty Hillesum 
Lyceum gesprekken waren gestart om te onderzoeken of het onderwijs voor de leerlingen van Ambelt 
en Rentray Suringarschool kan worden ondergebracht binnen de muren van het Etty Hillesum 
Lyceum. Hiervoor dient het schoolgebouw Het Slatink (Keurkampstraat/Ludgerstraat) dan wel te 
worden aangepast. Rentray Suringarschool heeft voor het programma 2009 al een verzoek ingediend 
tot aanpassing van genoemd gebouw, echter nog zonder in te gaan op welke aanpassingen er dan 
noodzakelijk zijn.  
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De wijziging in denken is ingegeven door de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs. De 
kern van passend onderwijs is dat schoolbesturen de verantwoordelijkheid krijgen om voor elke 
leerling een passend onderwijs aanbod te ontwikkelen dat past bij zijn mogelijkheden en beperkingen. 
Dit aanbod kan worden gerealiseerd in de eigen school of bij een school van een ander bestuur. Door 
samenwerking kunnen besturen een aanbod organiseren voor elke leerling. 
 
Voorstel: 

• De uitkomsten tussen de gesprekken van de scholen voor speciaal onderwijs en Etty Hillesum 
Lyceum af te wachten en waar mogelijk de huisvesting van ZMOK-leerlingen binnen de 
bestaande schoolgebouwen van het Etty Hillesum Lyceum te faciliteren. 

• Als alternatief de volgende voorstellen achter de hand te houden, te weten: 
o Het VSO-ZMOK van de Rentray Suringarschool en de Bolster onder te brengen in het 

schoolgebouw Diepenveenseweg 136; 
o Het vrijkomende schoolgebouw aan de Splithofstraat te bestemmen voor het VSO-

LZK van de Ambelt en indien gebouw te klein blijkt het vrijkomende schoolgebouw 
aan de Rubenstraat. 

o Voor de aanpassingen van de bestaande gebouwen stelposten op te nemen in de 
financiële paragraaf.  

  
8.2.3. Speciaal Onderwijs, cluster 3 (De Linde) 
algemeen 
De Linde is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) met een afdeling speciaal onderwijs 
voor 4 tot 13 jarigen (SO) en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs voor 13 tot 20 jarigen 
(VSO). De school heeft een regionale functie. 
 
De doelgroep van De Linde bestaat uit kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen. De aard en 
oorzaak van de beperking zijn per kind verschillend, zoals een syndroom of een stoornis in het 
autistisch spectrum. Bij dit type onderwijs is het volgende van belang: intensieve en individuele 
begeleiding, gestructureerde en uitdagende leeromgeving, specifieke leermiddelen en –methoden, 
leerstofaanbod in kleine stapjes en met veel herhaling. Om het onderwijs in een betekenisvolle context 
aan te bieden, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de bij de school gelegen maatschappelijke 
voorzieningen als het winkelcentrum Keizerslanden en de hier gevestigde bibliotheek . In het SO is 
het voornaamste doel om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun mogelijkheden benutten en het 
vergroten van de zelfstandigheid. In het VSO  komt de overstap naar de samenleving in zicht. Het 
onderwijs sluit dan ook aan op de toekomstmogelijkheden van de leerlingen. Er wordt meer aandacht 
besteed aan de praktijkvakken. Aansluitend hierop lopen de meeste leerlingen stage om het geleerde 
buiten de school in de praktijk toe te passen. 
 
Huisvesting 
In de 1e wijzigingsnota op het uit 2001 werd voorgesteld om vervangende nieuwbouw voor De Linde 
te realiseren op het terrein van de Panta Rhei aan de Van Hetenstraat. Met verwijzing naar de vorige 
paragraaf over de Panta Rhei is dit voorstel achterhaald. 
 
Per 1 oktober 2007 staan er 89 leerlingen op De Linde ingeschreven; in het SO 42 en in het  VSO 47.  
 
De standaard prognose voor De Linde geeft aan dat het totaal aantal leeringen in de periode van 2007 
tot 2027 zal schommelen rond de 100 leerlingen. Bij dit aantal leerlingen worden circa 8 groepen 
gevormd. 
 
De huidige De Linde beschikt over de volgende lokalen en deze zijn in het schooljaar 2007/2008 als 
volgt in gebruik: 
Gebouw lokalen so vso 
Splithofstraat 5 5 0 
Splithofstraat noodlokalen 2 2 0 
Van Hetenstraat 57 5 0 5 
      12 7 5 
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Het gebouw Van Hetenstraat staat op de nominatie om te worden gesloopt. De voorstellen voor de 
huisvesting De Linde worden hieronder opgesplitst in een paragraaf over SO (leerlingen 4 tot 13 jaar) 
en een paragraaf voor VSO  (leerlingen 13 tot 20 jaar). 
 
8.2.3.1. Huisvesting De Linde (SO) 
Op dit moment zijn de 42 leerlingen van het SO gehuisvest in het gebouw aan de Splithofstraat. Dit 
gebouw biedt thans voldoende ruimte. Het aantal SO-groepen is 4 en het aantal lokalen is 7. 
 
Het huidige gebouw biedt volgens het bestuur onvoldoende mogelijkheden voor een verdere 
ontwikkeling en activiteiten die voortkomen uit de kerntaken van het ZMLK. Het schoolbestuur heeft 
daarom de samenwerking gezocht met een aantal partijen om te komen tot de ontwikkeling van een 
Multifunctioneel Kindercentrum (MFKC), dat aansluit bij het doel van De Linde. Dit MFKC zal dan als 
vervangende accommodatie geschikt zijn voor de SO leerlingen van De Linde.  
 
Deze partijen zijn: 

• Stichting de Parabool 
• Stichting Adhesie GGz-Midden-Overijssel 
• SKON, Stichting Kinderopvang Nederland 
• De Onderwijsspecialisten (= schoolbestuur De Linde) 

 
Er is door de partijen inmiddels een Programma van Eisen opgesteld. Het MFKC omvat vooralsnog de 
volgende onderdelen: 

• Een orthopedagogisch dagcentrum voor 40 verstandelijke en deels lichamelijke gehandicapte 
kinderen (stichting De Parabool) 

• Een kinderdagverblijf (SKON) 
• Een school voor SO cluster 3 ZMLK (De Linde) 
• Kantoorruimte voor poliklinische en ambulante hulpverlening (Stichting Adhesie) 
• Een weekend- en logeeropvang voor 10 autistische kinderen 
• Een orthopsychiatrische kliniek voor 10 tot 12 kinderen met een verstandelijk beperking en 

gedragstoornissen (Stichting Parabool/Adhesie) 
 
Het MFKC project beoogd de realisatie van een samenhangend –op de vraag afgestemd- aanbod op 
het gebied van onderwijs, zorg en opvang voor kinderen uit Deventer en omgeving, met of zonder 
verstandelijke of meervoudige beperkingen. Het gebouw met een omvang van circa 4000m² is 
voorzien op een nader te bepalen plek op of nabij de locatie Brinkgreven. 
 
Hoewel de huidige leerlingenaantal van de SO-afdeling van De Linde relatief laag is, is de verwachting 
dat deze na de realisering van het MFKC naar verhouding sterk zal stijgen. Hiervoor is een aantal 
redenen, namelijk: 

• Momenteel gaan er ongeveer 40 SO leerlingen vanuit de gemeente Deventer naar de Daniël 
de Brouwerschool in Wilp, het is reëel om aan te nemen dat een deel van deze potentiële 
doelgroep op termijn zal kiezen voor De Linde. 

• De regionale functie van de Linde voor MG-leerlingen. 
• Het nieuwe gebouw, de samenwerking met zorginstellingen en de combinatie met 

kinderopvang maakt De Linde een aantrekkelijke school voor ouders met een kind met een 
verstandelijke of meervoudige beperking. 

 
Voorstel: 

• Op basis van het huidige leerlingaantal en de groeimodel prognose voor het SO ZMLK van De 
Linde vooralsnog uit te gaan van een ruimtebehoefte van 6 lokalen, een speellokaal en een 
gymzaal.  

• Een investeringsbedrag op basis van 6 groepen en een speellokaal op te nemen in 2009.  
 
Aangezien de Stichting Adhesie opdrachtgever is voor de ontwikkeling en mogelijk ook eigenaar blijft 
van het complex inclusief ondergrond zal de gemeente wellicht het onderwijsdeel huren. De huurlast is 
vergelijkbaar met de kapitaallast als gevolg van de opgenomen investering. 
 
 
8.2.3.2. Huisvesting De Linde (VSO) 
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De huidige huisvesting van de VSO-leerlingen van De Linde geschiedt op de Van Hetenstraat 57, het 
voormalige GGC-gebouw. Dit is echter een tijdelijke situatie. Dit gebouw staat op de rol om te worden 
gesloopt nadat de nieuwbouw van de Panta Rhei aan de Willem de Zwijgerlaan in gebruik is 
genomen. Naar verwachting kan De Linde dus nog tot medio 2009 blijven aan de Van Hetenstraat.  
 
De ruimtebehoefte van De Linde voor het VSO is de komende jaren gelijk is aan circa 4 groepen bij 
een N-factor van 12. Tot nu toe wordt op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gerekend met een groepsgrootte (N-factor) van 12 leerlingen. De groepsgrootte voor VSO-
ZMLK is onlangs teruggebracht naar 7. Onze verordening is hierop nog niet aangepast. De voorstellen 
tot wijziging van de modelverordening van de VNG zijn nog niet verwerkt. Als gevolg van de wijziging 
van de groepsgrootte stijgt de ruimtebehoefte van De Linde van 4 tot circa 7 groepen. 
 
Zoals in paragraaf 7.4.1.is beschreven, betrekt de Panta Rhei begin 2009 de nieuwe huisvesting aan 
de Willem de Zwijgerlaan. Eén van de vrijkomende schoolgebouwen is het gebouw Rubenstraat 6. Het 
gebouw heeft 9 lesruimten, 1 speellokaal en een gymnastiekzaal. Omstreeks dezelfde tijd komt ook 
het hoofdgebouw van De Linde aan de Splithofstraat vrij, doordat de nieuwbouw voor het SO van De 
Linde in gebruik kan worden genomen. Het gebouw Splithofstraat heeft 5 lesruimten en een 
gymnastieklokaal en er zijn 2 semipermanente lokalen aanwezig. Gezien de verwachtingen ten 
aanzien van het aantal leerlingen en de groepsgrootte voor het VSO lijkt het gebouw Rubenstraat een 
geschiktere locatie dan de Splithofstraat voor het VSO-deel van De Linde. Bovendien biedt 
positionering van De Linde in Zandweerd-noord goede mogelijkheden in verband met de 
samenwerking met het orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje dat is gehuisvest aan de 
Brederolaan in Zandweerd-noord. Aan de Rubenstraat dient wel een aantal 
onderhoudswerkzaamheden plaats te vinden. Hiervoor zal in de financiële paragraaf een stelpost 
worden opgenomen. 
 
Zoals in paragraaf 8.2.2. is beschreven, kan het noodzakelijk zijn dat de Ambelt Herfte in het gebouw 
Rubenstraat moet worden gehuisvest. Hierover komt in de loop van 2008 duidelijkheid. Vooralsnog 
gaan we uit van het volgende voorstel. 
 
Voorstel: 

• Het in 2009 vrijkomende schoolgebouw Rubenstraat 6 te bestemmen als permanente 
huisvesting voor de VSO-leerlingen van De Linde. 

• Voor de aanpassingen van dit gebouw een stelpost op te nemen in de financiële paragraaf. 
• Als noodscenario het gebouw Splithofstraat inclusief de semipermanente lokalen te 

bestemmen voor het VSO van De Linde. 
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8.3. Voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs wordt op stedelijk niveau aangeboden en heeft ook een regionale functie. 
Het voortgezet onderwijs wordt verzorgd door het Etty Hillesum Lyceum en was tot 2005 
geconcentreerd in Keizerslanden (het noorden van Deventer). Na ingebruikneming in 2005 van de 
nieuwbouw van “Het Stormink”  in de driehoek Overijsselskanaal – spoorbaan - Holterweg is er sprake 
van een meer evenwichtige spreiding van het voortgezet onderwijs over Deventer.  
 
Het kwaliteitsniveau van de voorzieningen van het voortgezet onderwijs is goed te noemen. Als gevolg 
van de fusie van de drie scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs is in de afgelopen jaren 
relatief veel geïnvesteerd in de bestaande gebouwen in Keizerslanden. De nieuwbouw aan de 
Storminkstraat kan als hoogtepunt van de opwaardering van de huisvesting van het voortgezet 
onderwijs worden aangemerkt. Op de locatie Arkelstein is het praktijkonderwijs ondergebracht. Dit 
gebouw is in 2004 uitgebreid met 4 theorielokalen en 2 praktijklokalen. Na deze uitbreiding is het 
praktijkonderwijs zeer adequaat gehuisvest. 
 
Na de fusie van de drie scholengemeenschappen is het aantal leerlingen dat in Deventer voortgezet 
onderwijs volgt, teruggelopen. Met name heeft een weglek naar het voortgezet onderwijs in Holten, 
Zutphen, Wijhe en Twello plaatsgevonden. Met de nieuwe locatie Het Stormink lijkt de weglek een halt 
te zijn toegeroepen en gaat het aantal leerlingen bij het Etty Hillecum Lyceum voorzichtig omhoog. Op 
de teldatum 1 oktober 2004 stonden 4.571 leerlingen bij de school ingeschreven. Dit leerlingenaantal 
geneert een ruimtebehoefte van 33.852 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). Dit aantal m2 is inclusief 
onderwijskundige vernieuwingen. 
 
In de schooljaren 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008 bedroeg het aantal leerlingen 4.524 en 
respectievelijk 4.542 en 4.652..   
 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de thans in gebruik zijnde gebouwen met daarachter het 
aantal m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). Dit overzicht is exclusief gymnastiekruimten. Ook zijn de 
inmiddels afgeschreven noodlokalen bij de Herman Boerhaavelaan niet meegeteld. Eveneens is een 
aantal niet beloopbare gedeelten van dit gebouw niet meegeteld. Het overschot aan m2 is nog steeds 
aanzienlijk: bijna 17.500 m2. Het schoolbestuur kiest er evenwel voor om ondanks de hoge 
exploitatiekosten het aantal locaties te handhaven. De verwachting is ook dat het aantal leerlingen 
weer flink gaat aantrekken. Daarvoor zijn dus voldoende m2 beschikbaar.  
 
 
Locatie Gebouw m² BVO  
EHL, Boerhaavelaan Boerhaavelaan 5.750 
EHL, De Keurkamp Ludgerstraat/Keurkampstraat 12.815 
EHL, Vlier ’t Vlier 10.256 
EHL, Laan van Borgele Lebuinuslaan 9.658 
EHL, Arkelstein Arkelstein 8 2.739 
EHL, Het Stormink  Storminkstraat 10.082 
Totaal  51.300 

   
8.3.1. Doordecentralisatie onderhoud en aanpassingen 
Het kabinet heeft besloten de verantwoordelijkheid voor de voorziening aanpassing in het voortgezet 
onderwijs per 1 januari 2005 over te hevelen van gemeenten naar schoolbesturen. Concreet betekent 
dit dat vanaf die datum schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk zijn voor alle 
aanpassingen en onderhoud aan de gebouwen.  
 
Gemeenten blijven verantwoordelijkheid voor de volgende voorzieningen: 

• Nieuwbouw. 
• Uitbreiding. 
• Eerste inrichting. 
• Herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw of inrichting in geval van 

bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld brand).  
• Herstel van een constructiefout bestaande uit schade aan een gebouw veroorzaakt door eigen 

gebrek of eigen bederf, alsmede uit kosten als gevolg van ontwerpfouten, uitvoeringsfouten of 
wanprestatie. 
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Met name deze laatste voorziening is bij het schoolgebouw Het Vlier aan de orde. Gebleken is dat het 
metselwerk van de gevels van Het Vlier vervangen dienen te worden als gevolg van fouten die 34 jaar 
geleden bij het metselen zijn gemaakt. Met de verzekeringsmaatschappij probeert de gemeente een 
deel van de schade te verhalen. Het schoolbestuur grijpt de gevelrenovatie aan om direct een aantal 
andere renovatieactiviteiten aan het gebouw mee te nemen, zoals vervanging van ramen en kozijnen, 
maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat en dergelijke. Op dit moment wordt er plan 
uitgewerkt waarin schoolbestuur en gemeente gezamenlijk optrekken. Als het plan verder gereed is en 
het standpunt van de verzekering bekend is gemaakt, zal een afzonderlijk voorstel aan college en 
raad worden voorgelegd. Bij de financiële paragraaf is al rekening gehouden met een kostenpost voor 
de renovatie van de gevels.  
 
Gezien de beschikbare m² en de ruimtebehoefte van het Etty Hillesum Lyceum behoeft in elk geval 
voor de looptijd van dit Masterplan geen rekening te houden met uitbreidingen van de capaciteit in het 
voortgezet onderwijs.  
 
Als gevolg van de doordecentralisatie van de aanpassing "onderhoud buitenkant" van de gemeente 
naar het schoolbestuur zijn ook de geplande renovaties van VO gebouwen uit de planning gehaald. 
Met het schoolbestuur heeft overleg plaatsgevonden hoe om te gaan met de uitgestelde renovaties 
van bouwdelen van de locatie Herman Boerhaavelaan. Deze renovaties waren in 1997 en 2000 
gepland, doch werden toen in verband met de nieuwbouw van Het Stromink in de ijskast gezet.  
 
Voorstel 

• Conform afspraak met het schoolbestuur wordt een bedrag van € 1 miljoen euro beschikbaar 
gesteld ten behoeve van de renovatie van de Boerhaavelaan. 

• Zodra alle gegevens over de gevelschade en de daarmee gepaard gaande kosten van de 
gevelrenovatie bekend zijn een apart voorstel hiervoor te doen. 
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8.4. Renovaties 
In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is renovatie niet als voorziening opgenomen. 
Voor de decentralisatie van de huisvesting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen naar de gemeenten waren schoolbesturen eraan gewend om een renovatie van een 
gebouw aan te vragen na het verstrijken van een periode van 40 jaar. De bedoeling van een renovatie 
is niet alleen het weer op pijl brengen van de technische staat van het gebouw, maar tevens wordt het 
schoolgebouw bij renovatie aangepast aan de eisen van de tijd, zodat de functionele kwaliteit van het 
gebouw toeneemt. Indien in het Masterplan geen spelregels voor renovatie worden vastgelegd zijn de 
schoolbesturen dus aangewezen op de voorzieningen die wel in de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs zijn opgenomen. Dit zijn aanvragen voor onderhoud buitenkant en de 
voorziening aanpassing. Onder “aanpassing” vallen onder meer de voorzieningen in verband met 
eisen voortkomend uit de wet en regelgeving. 
 
In de financiële doorrekeningen in dit Masterplan zijn ramingen opgesteld voor renovaties op basis 
van de volgende aannames: 
 

• De gebouwen waarvoor nieuwbouw staat gepland in dit plan worden niet gerenoveerd; 
• Noodgebouwen worden niet gerenoveerd; 
• Voor de overige gebouwen wordt in de financiële hoofdstukken gerekend met een 

renovatiecyclus van 40 jaar;  
• Renovatie van het gebouwenbestand is berekend op basis van alleen het bouwjaar en het 

bruto vloeroppervlak; 
• Het oorspronkelijke bouwjaar is als maatstaf genomen; 
• Alle gebouwen van voor 1957 zijn gerenoveerd.  
• Een prijs van €  744,00 per m² is als uitgangspunt genomen (prijspeil 2008). 
• Op basis van het onderstaande overzicht kunnen de desbetreffende schoolbesturen voor 1 

februari voorafgaande aan het jaar van de geplande renovatie een aanvraag voor renovatie 
indienen. 

• Voor renovatie geldt als uitgangspunt dat de noodzaak daarvan steeds op ad hoc basis wordt 
beoordeeld; 

• Bij de definitieve vaststelling van het bedrag dat wordt uitgetrokken voor renovatie wordt ook 
de meerjarenonderhoudsprognose betrokken. Indien bijvoorbeeld blijkt dat in een tijdsbestek 
van .5 jaren voor of na renovatie van het gebouw volgens de mjop kozijnen, deuren of 
dakbedekkingen moeten worden vervangen wordt dit gelijktijdig met de renovatie uitgevoerd; 

 
In onderstaand overzicht zijn de reeds uitgevoerde, vervallen en geplande renovaties opgenomen tot 
en met 2015 voor het primair onderwijs. Let wel, het zijn dus theoretisch geplande renovaties. 
Noodzaak tot renovatie zal worden vastgesteld op basis van gebouwentoestand in het geplande jaar. 
 
 
School Gebouw m2 BVO bouwjaar Gepland ren. 

jr. 
Uitvoering

Panta Rhei Van Hetenstraat 59 1773 1956 2005 Vervalt
Slingerbos Slingerbos 2 1491 1966 2006 Gereed
Snippeling Douwelerwetering 1 869 1966 2006 Vervalt
Borgloschool Kon. Wilhelminalaan 

16 
1173 1968 2008 Vervalt

Windroos Bierstraat 54 874 1929 2009 
Montessori Groenewold 186 1216 1969 2009 Vervalt
Borglo Groenewold 182 1216 1969 2009 Vervalt
Horizon Kon. Wilhelminalaan 

20 
871 1969 2009 Vervalt

Horizon Wittestein 128 865 1970 2010 Vervalt
Snippeling Roerstraat 6 409 1972 2012 Vervalt
Hagenpoort Bagijnenstraat 13 913 1894 2014 
Deventer 
Leerschool 

Brinkpoortsrtaat 7 1451 1894 2014 Fasegewijs 
uitgevoerd 

(2000-2005)
De Sleutel Bakkerskamp, 1070 1974 2014 
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Schalkhaar 
Nicolaasschool Pastoorsdijk, 

Schalkhaar 
1476 1974 2014 

Dol-fijn Oerdijk, Okkenbroek 495 1974 2014 
Tabel renovaties schoolgebouwen t/m 2015. 
 
Als gevolg van de geplande doordecentralisatie van het groot onderhoud in het voortgezet vervallen 
ook een aantal geplande renovaties van voortgezet onderwijs gebouwen te weten: 
 
School Gebouw Gepland ren. jr. Uitvoering
Etty Hillesum Lyceum Boerhaavelaan 2005 Vervalt
Etty Hillesum Lyceum Van Hetenstraat 57 2005 Vervalt
Etty Hillesum Lyceum Ludgerstraat 2010 Vervalt
Etty Hillesum Lyceum 't Vlier 2014 Vervalt
Vervallen renovaties voortgezet onderwijs tot en met 2015 
 
Bovenstaande renovaties zijn als gevolg van de doordecentralisatie niet meer opgenomen in de 
meerjaren financiële berekeningen. 
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9. Gymnastiekaccommodaties en sporthallen 
Gymnastieklokalen worden in eerste aanleg gerealiseerd ten behoeve van gymnastiekonderwijs, dat 
een vast onderdeel uitmaakt van het onderwijsaanbod. Onder binnensportaccommodaties worden hier 
verstaan gymnastieklokalen, sportzalen en sporthallen. Deze accommodaties hebben (potentieel) 
allen een functie in het gymnastiekonderwijs. Gymnastieklokalen hebben veelal een maximaal 
vloeroppervlak van 252 m² en een obstakelvrije hoogte van 5 meter. Deze lokalen zijn primair 
gebouwd voor gymnastiekonderwijs voor basisscholen. Een gymnastieklokaal is voor onderwijs 
volledig bezet indien er 26 klokuren per week gebruik van wordt gemaakt. Gymnastieklokalen worden 
secundair gebruikt door sportverenigingen en particulieren. Sportzalen zijn groter en hebben een 
vloeroppervlak van tussen de 450 m² en 700 m² en een obstakelvrije hoogte van 7 meter. Een 
sportzaal is meer geschikt voor binnensporten met een beperkt wedstrijdveld, zoals badminton, 
basketball en volleybal. Een sportzaal is in de optimale situatie te gebruiken door twee groepen 
gymnastiekonderwijs. Sporthallen zijn de grootste (reguliere) binnensportaccommodaties. Zij hebben 
een vloeroppervlak, variërend van 1.050 tot 1.350 m². Sporten met een groot wedstrijdveld kunnen in 
een sporthal worden gespeeld. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld zaalvoetbal, handbal en korfbal. 
Sporthallen zijn tevens geschikt voor grote publiektrekkende wedstrijden en uitvoeringen. Ook 
sporthallen kunnen worden ingezet voor gymnastiekonderwijs. Door het aanbrengen van 
scheidingswanden kan een sporthal worden verdeeld in drie ruimten voor gymnastiekonderwijs. 
 
9.1. Overzicht accommodaties 
 
Gebouwen Adres GL/SH* Eigenaar Plan
De Scheg Piet van Donkplein SH+GL NV DOS Handhaven 
Keizerslanden Lebuinuslaan SH NV DOS Handhaven 
Zandweerd Rubenstraat SH NV DOS Verv. nwb. 
Sporthal Schalkhaar Westenberg buiten SH St. Sporthal Schalkhaar Handhaven 
Uutvlog Margrietlaan Bathmen SH Gemeente Handhaven 
Haarhuus Schalkhaar GL St. Haarhuus Handhaven 
Hof van Salland Diepenveen GL St. Zalencentrum D’veen Hanhaven 
Cees Wilkeshuisschool J. van Vlotenlaan GL Gemeente Handhaven 
De Windroos Duivengang GL VVE Handhaven 
Panta Rhei  Van Hetenstraat 61 GL Gemeente Sloop 
De Hoven Langestraat 1 GL Gemeente Handhaven 
Zwaluwenburg (zaaldeel A) Zwaluwenburg 8 GL Gemeente Handhaven 
Zwaluwenburg (zaaldeel B) Zwaluwenburg 8 GL Gemeente Handhaven 
De Venen Schipbeekstraat 4 GL Gemeente Handhaven 
De Dreef Dreef 1 GL Gemeente Handhaven 
Kon. Julianastraat Kon. Julianastraat  GL Gemeente Verv.nwb 
Delta Douwelerwetering 1 GL Gemeente Verv. nwb 
Enkdwarsstraat Enkdwarsstraat  GL Gemeente Renovatie 
Colmschaterenk ('t Roessink) Fonteinkruid 130 GL Gemeente Handhaven 
De Linde Splithofstraat 1 GL Gemeente Handhaven 
De Kuip Bloemendalsweg 1b GL De Kuip Handhaven 
De Windroos Bierstraat GL Quo Vadis Handhaven 
Lebuinusschool Spijkerpad GL Quo Vadis Handhaven 
Adwaita J. van Deventerstraat GL Quo Vadis Handhaven 
Vijfhoek (zaaldeel A) Andriessenplein GL Gemeente Handhaven 
Vijfhoek (zaaldeel B) Andriessenplein GL Gemeente Handhaven 
Panta Rhei Rubenstraat GL St. Ort. Inst. Deventer Handhaven 
Boerhaavelaan Boerhaavelaan 1 2 x GL Carmel College Handhaven 
Het Vlier  Het Vlier 1 4 x GL Carmel College Handhaven 
Keurkamp Ludgerstraat/Keurkamp

straat 
2 x GL Carmel College Handhaven 

Van Hetenstraat Van Hetenstraat 57 1 x GL Gemeente Sloop 
Arkelstein Arkelstein 8 1 x GL Carmel College Handhaven 
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9.2. Beleidskaders 
Het beleid omtrent de sportaccommodaties is verankerd in diverse documenten. In de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Deventer (2003) heeft de gemeenteraad vastgesteld, 
dat het basisonderwijs de beschikking moet hebben over een ‘voorziening voor lichamelijke oefening’ 
binnen een bepaalde afstand van de school. Hierin ligt impliciet de taak van de gemeente opgesloten, 
om voldoende geoutilleerde gymnastiekvoorzieningen beschikbaar te hebben. Scholen voor primair 
onderwijs ontvangen geen bekostiging van het Rijk voor gymnastiekonderwijs. Dit een rechtstreekse 
verantwoordelijkheid voor de gemeente. Bij het voortgezet onderwijs daarentegen loopt de bekostiging 
van gymnastiekonderwijs wel via het Rijk naar het schoolbestuur.  
 
In het Integraal huisvestingsplan onderwijs werd tot op heden ook al aandacht besteed aan 
binnensportaccommodaties. Hierin staan met name de ontwikkelingen op het gebied van 
gymnastiekonderwijs centraal. 
 
9.3. Ontwikkelingen 
Sportaccommodaties zijn onderhevig aan diverse ontwikkelingen. Van belang zijn: 

• Het toenemende belang dat wordt gehecht aan gymnastiekonderwijs, dat onder andere heeft 
geresulteerd in diverse beleidsmatige verbindingen tussen school en sport. Deze verbindingen 
zijn terug te vinden in de nota “Deventer in beweging” en in de Rijksnota “Tijd voor Sport” uit 
2006. 

• Toenemende wet- en regelgeving (bv. NEN 3140, legionella) en veranderingen in de 
normeringen die NOC*NSF stelt. 

• De steeds grotere roep om meervoudig gebruik van accommodaties door scholen en 
verenigingen. 

 
Deze ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de beschikbare en te realiseren voorzieningen. 
Het vereist ten eerste meer multifunctionele mogelijkheden van accommodaties. Ten tweede vereist 
het vaak aanpassingen in de sfeer van veiligheid. Bij nieuwbouwplannen zal zoveel mogelijk worden 
gekeken naar combinaties voor het gymnastiekonderwijs, het verenigingsleven en de sportwereld. 
 
9.4. Plannen 
Even als voor de schoolgebouwen zijn ook voor de sportaccommodaties meerjarenonderhouds-
plannen opgesteld. Na 40 jaar wordt een renovatie gepland. Onderstaand is aangegeven voor welke 
accommodaties tot en met 2015 renovatie aan de orde is: 
 
 
Gebouw Gebouw Gepland ren. jr. Uitvoering 
EHL oud Willem de Zwijgerlaan 1 gesloopt 
Boerhaavelaan Boerhaavelaan 1 2005 Vervalt* 
EHL oud Van Hetenstraat 57 2005 Sloop 
Keurkamp Ludgerstraat/Keurkampstraat 2010 Vervalt* 
Delta Douwelerwetering 1 2012 Verv. Nwb. 
De Windroos Bierstraat 2013 Uitvoeren 
Kon. Julianastraat Kon. Julianastraat  2014 Verv. Nwb. 
De Dreef Dreef 1 2014 Uitvoeren 
Praktijkonderwijs Arkelstein 8 2014 Vervalt* 

Overzicht renovaties sportaccommodaties tot 2015 
• Vervalt i.v.m. doordecentralisatie onderhoud/aanpassing voortgezet onderwijs 

 
Zoals beschreven is het streven om daar waar mogelijk koppelingen te leggen tussen het 
onderwijsgebruik en het verenigingsleven. In de plannen voor de nieuwbouw van de Panta Rhei zijn 
daarom geen 2 afzonderlijke gymzalen meegenomen, maar vervangende nieuwbouw voor sporthal 
Zandweerd.  
 
Zo is ook bij de nieuwbouw van het Etty Hillesum Lyceum aan de Holterweg uitdrukkelijk gekeken 
naar de mogelijkheden die de Scheg biedt als het gaat om onderwijsvoorzieningen. In de Scheg zijn 
een viertal gymlokalen gecreëerd waarmee kan worden voorzien in de behoefte aan 
onderwijsvoorzieningen van 't Stormink aan de Holterweg. Daarbij kan de Scheg met al haar 
mogelijkheden wellicht een versterkende rol vervullen in de wijze waarop gymnastiekonderwijs wordt 
aangeboden (bv. zwemmen, fitness, schaatsen, e.d.) 
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Binnen het verenigingsleven van Deventer is de vraag naar sporthalruimte aanwezig (DeVolco, SVOD 
e.d.). Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen voor de wijkvoorzieningencentra in de 
Rivierenwijk en in Keizerslanden/Steenbrugge wordt daarom ook gekeken naar mogelijkheden om 
gymnastiekonderwijs en sportbeoefening te combineren. 
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10. Shortlist investeringen  
school/onderwijs voorziening omschrijving jaar investering dekking   
          rgi RDHO 
Borglo/Horizon/Steenbrugge vervangende nieuwbouw WVC 30 lokalen + 3 speellokalen 2009 5.419.937 5.419.937

WVC Keizerslanden/Steenbrugge WVC 2 gymzalen 2009 1.534.081 1.534.081
voorziening piekperiode 3 
lokalen 2013 289.236 289.236

Borgloschool/Horizon vervangende nieuwbouw WVC 22 lokalen + 2 speellokalen 2011 3.855.482 3.855.482
WVC borgle-platvoet 

De Snippeling en vervangende nieuwbouw WVC 20 lokalen + 2 speellokalen 2009 1.941.134 1.941.134
Deventer Circuitschool WVC Rivierenwijk 2 gymzalen 2009 763.357 763.357
In de kolom "investering" is bij dit WVC alleen de dekking tlv onderwijshuisvesting/subsidie aangegeven. 
Andriessenplein Vijfhoek uitbreiding 2 semipermanent 2 lokalen 2008 208.900 208.900

uitbreiding 5 permanent 5 lokalen 2008 660.000 660.000
Vijfhoek (nieuwe locatie) nieuwbouw 20 lokalen + 2 speellok. 20 lokalen + 2 speellokalen 2010 3.566.203 3.566.203

nieuwbouw 3e gymzaal 1 gymzaal 2010 795.498 795.498
inrichting gymzaal normbedrag 2010 45.966 45.966
inrichting scholen normbedragen olp en meubilair 2010 249.819 249.819

Nicolaasschool uitbreiding Schalkhaar 2 lokalen + speellokaal 2011 567.447 567.447
Sleutel uitbreiding Schalkhaar 1 lokaal 2011 273.000 273.000
Santa Maria uitbreiding Lettele 1 lokaal 2011 273.000 273.000
Panta Rhei/Ambelt vervangende nieuwbouw 33 lokalen/speellokalen 2009 11.226.705 5.426.042 5.800.663
sporthal Zandweerd vervangende nieuwbouw  ca 2000 m2 + kantine 2009 

De Linde (SO) vervangende nieuwbouw MFKC 7 lokalen + speellokaal 2009 1.664.983 1.664.983
vervangende nieuwbouw gymzaal 2009 795.498 795.498
inichting gymzaal 2009 45.966 45.966

vso-zmok aanpassing Keurstrkampstr schatting 2009 500.000 500.000
vso-zmok aanpassing Diepenveenseweg schatting 2009 500.000 500.000
vso-zmok vso-zmlk aanpassing Rubenstraat schatting 2009 100.000 100.000
vso zmok vso-zmlk aanpassing Splithofstraat schatting 2009 100.000 100.000

Etty Hillesum Lyceum renovatie Boerhaavelaan bijdrage € 1 miljoen 2008 1.000.000 1.000.000
Etty Hillesum Lyceum gevelrenovatie het Vlier schatting 2008 1.500.000 1.500.000
Etty Hillesum Lyceum naheffing belasting Stormink 2008 1.200.000 1.200.000

totaal 39.076.212 5.426.042 33.650.170
RGI = Reserve Gemeentelijke Investeringen 
RDHO = Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 
De bijdragen uit de provinciale subsidie (€ 2,1 mln WVC Keizerslanden/Steenbrugge en € 1 mln WVC Rivierenwijk) zijn buiten dit overzicht gelaten, omdat 
de onderwijsinvesteringen niet met deze subsidie worden afgetopt.  
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11. Financiële consequenties 
Bij het eerste Integraal Huisvestingsplan voor primair en voortgezet onderwijs (IHP) dat in het jaar 
2000 verscheen, werd geconstateerd dat de gemeente bij ongewijzigd beleid vanaf het jaar 2008 met 
een groot en oplopend tekort op de inkomsten voor de onderwijshuisvesting te maken kreeg. In het 
jaar 2015 zou het tekort al zijn opgelopen naar circa naar f. 2,3 miljoen per jaar. De tekorten aan 
gelden en de hoge leegstand van lokalen vormden onder meer de aanleiding voor de opstelling van 
een IHP. De Rijksinkomsten voor de onderwijshuisvesting bleken ontoereikend voor het in stand 
houden van een adequaat gebouwenbestand. Zonder toevoeging van extra financiële middelen door 
de gemeente zelf zouden nieuwe investeringen die konden leiden tot een beter en passend 
gebouwenbestand niet mogelijk zijn. Bij de vaststelling van het eerste IHP in 2001 heeft raad besloten 
een bedrag van f. 15 miljoen (€ 6.806.700,00) te storten in een egalisatiereserve. Met de invoering 
van deze Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs konden de jaarlijkse overschrijdingen en 
nieuwe investeringen die uit het IHP voortkwamen worden gefinancierd. De verwachting was dat deze 
reserve voor een periode van ongeveer 10 jaar soulaas zou bieden. In paragraaf 4.1. van dit 
Masterplan is vermeld welke projecten inmiddels zijn gerealiseerd of nog in uitvoering zijn. Door een 
aantal meevallende aanbestedingen bij nieuwbouw- of  verbouwingsprojecten, de afsluiting van 
enkele boekjaren met een positief exploitatiesaldo voor onderwijshuisvesting en uitstel van projecten 
waarvoor al wel kapitaallasten waren geraamd, is de stand van de Reserve decentralisatie huisvesting 
onderwijs per 31 december 2005 gegroeid tot ca € 14.145.000,00. Per 31 december 2007 is het saldo 
van de reserve € 12.914.275,00.  
 
In de nu volgende paragrafen wordt aan de hand van de bijlagen 1 tot en met 3 inzichtelijk gemaakt 
welke consequenties de voorstellen in dit Masterplan hebben voor het verloop van de Reserve 
decentralisatie huisvesting onderwijs. Voor de opzet van de bijlagen is voor dezelfde systematiek 
gekozen als destijds in de jaren 2000 en 2001. Dat wil zeggen dat eerst de inkomsten worden 
vergeleken met de uitgaven die gedaan worden bij ongewijzigd beleid. Het resultaat van deze 
vergelijking vindt u in bijlage 1. In bijlage 2 wordt vervolgens het saldo van de vergelijking van de 
jaarlijkse inkomsten en uitgaven bij ongewijzigd beleid als vertrekpunt genomen voor het inzichtelijk 
maken van de financiële consequenties van de voorstellen uit dit Masterplan. Eerst wordt berekend 
welke kapitaallasten de voorgestelde investeringen met zich meebrengen, waarna vervolgens in een 
aantal kolommen de besparingen als gevolg van afstoting van gebouwen worden berekend. In bijlage 
3 ten slotte wordt het jaarlijkse saldo waarmee de inkomsten worden overschreden ten laste gebracht 
van de Reserve decentralisatie huisvestingonderwijs, waardoor een beeld ontstaat van de verwachte 
uitputting van deze reserve. 
 
De grootste kostenpost van de onderwijshuisvesting betreft de kapitaallasten van de investeringen. 
Daarom worden hier even een paar woorden gewijd aan de nieuwe richtlijn voor afschrijven en 
activeren die per 1 januari 2006 binnen de gemeente van kracht is gegaan. Deze heeft voor nieuwe 
investeringen na 1 januari 2006 impact op de hoogte van de kapitaallasten. Werden nagenoeg alle 
investeringen voor permanente onderwijsgebouwen voor 2006 altijd in 40 jaar afgeschreven, door 
toepassing van de nieuwe richtlijn ontstaat een gevarieerde beeld. Zo worden bijvoorbeeld 
investeringen voor uitbreidingen afgeschreven in de termijn die gelijk is aan de resterende levensduur 
van het pand. Bij nieuwbouw worden alleen de bouwkundige kosten in 40 jaar afgeschreven. 
Technische installaties en inventaris worden in 10 jaar tijd afgeschreven. Bij alle investeringen in dit 
Masterplan na 2006 is met de nieuwe richtlijn rekening gehouden. Dit brengt met zich mee dat de 
kapitaallasten in met name de eerste 10 jaar hoger zijn dan voorheen, omdat op een aantal 
investeringen de afschrijvingstermijn van 40 naar 10 jaar is teruggebracht. Voor alle lopende 
investeringen van vóór 2006 geldt dat de afschrijvingstermijn geen wijziging zal en heeft ondergaan. 
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11.1 
overzicht inkomsten/uitgaven gedecentraliseerde huisvestingsbudget bij ongewijzigd beleid (masterplan 2008-2013) bijlage 1 

kapitaallasten 
toegestaan bestaande kapitaallasten gemiddeld brandvei- exploitatie ozb apparaats- 
nadelig gebouwen programma geraamde onderhoud ligheid en huur en vanda- normverg. verzek. lasten 

jaar saldo po en vo 2.008 kap.lasten scholen + arbo- verhuur lisme huur gymz bevei- en overige totaal saldo jaar 
(inkomsten) incl Bathmen renovaties gymzalen regels lokalen schaden sportvelden liging kosten uitgaven ink/uitgv. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2008 6.071.487 4.518.529 87.224 195.635 539.280 72.500 123.445 151.600 417.500 660.000 389.000 7.154.713 -1.083.226 2008
2009 6.071.487 4.432.613 204.431 425.451 539.280 72.500 94.706 151.600 417.500 660.000 389.000 7.387.081 -1.315.594 2009
2010 6.071.487 5.186.880 200.289 466.573 539.280 72.500 96.870 151.600 417.500 660.000 389.000 8.180.492 -2.109.005 2010
2011 6.071.487 5.050.874 196.147 458.623 539.280 72.500 99.077 151.600 417.500 660.000 389.000 8.034.601 -1.963.114 2011
2012 6.071.487 4.844.953 192.005 485.772 539.280 72.500 101.329 151.600 417.500 660.000 389.000 7.853.939 -1.782.452 2012
2013 6.071.487 4.708.803 187.863 484.379 539.280 72.500 103.625 151.600 417.500 660.000 389.000 7.714.551 -1.643.064 2013
2014 6.071.487 4.577.009 183.722 724.482 539.280 72.500 105.968 151.600 417.500 660.000 389.000 7.821.061 -1.749.574 2014
2015 6.071.487 4.473.350 179.580 711.683 539.280 72.500 108.357 151.600 417.500 660.000 389.000 7.702.849 -1.631.362 2015
2016 6.071.487 4.358.638 175.438 698.883 539.280 72.500 110.794 151.600 417.500 660.000 389.000 7.573.632 -1.502.145 2016
2017 6.071.487 4.077.461 171.296 686.083 539.280 72.500 113.280 151.600 417.500 660.000 389.000 7.278.000 -1.206.513 2017
2018 6.071.487 3.963.684 167.154 813.788 539.280 72.500 115.816 151.600 417.500 660.000 389.000 7.290.322 -1.218.835 2018
2019 6.071.487 3.868.647 140.270 869.513 539.280 72.500 118.402 151.600 417.500 660.000 389.000 7.226.712 -1.155.225 2019
2020 6.071.487 3.547.843 137.265 1.127.950 539.280 72.500 121.040 151.600 417.500 660.000 389.000 7.163.978 -1.092.491 2020
2021 6.071.487 3.351.841 131.255 1.133.495 539.280 72.500 123.731 151.600 417.500 660.000 389.000 6.970.202 -898.715 2021

-20.351.315
  

gemiddeld in 14 jaar -1.453.665

kolom 2: De vergoeiding conform de begroting 2008 
kolom 3: De bestaande kapitaallasten en de kapitaallasten van de kredieten verstrekt t/m december 2006. 
kolom 4: De kapitaallasten van het goedgekeurde programma 2008 (raadsbesluit 4 december 2007) 
kolom 5: In deze kolom is rekening gehouden met de kapitaallasten van renovaties van de schoolgebouwen eens in de 40 jaar. Voor de raming is rekeninggehouden met een investering van 744 euro per 
m2. 
kolom 6: Dit is een gemiddeld bedrag per jaar gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanningen.  
kolom 7: De geraamde kosten voor aanpassingen in verband met brandveiligheid en ARBO-eisen. 
kolom 8: Deze kolom geeft het saldo aan van de uitgaven voor de huur van leslokalen en inkomsten uit ontvangen huren. 
kolom 9: De geraamde kosten van vandalismeschade waarvoor de gemeente niet is verzekerd. 
kolom 10: Deze kolom geeft het saldo aan van de uitgaven voor de gymnastiekzalen en de ontvangen vergoeding voor het medegebruik van de zalen buiten schooltijd. 

Tevens zijn in deze kolom de exploitatiekosten van gymnastiekzalen verwerkt (energie, schoonmaak, onderhoud gymnastiekmaterialen etc.) 
kolom 11: De totale kosten voor ozb, beveiliging en verzekeringspremies. 
kolom 12: De doorberekening van de apparaatslasten, kosten van software, organisatieadviezen e.d. zijn in deze kolom opgenomen. 
kolom 13: Het totaal van alle uitgaven. 
kolom 14: Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven. Dit saldo wordt overgenomen naar kolom 2 van bijlage 2.  
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11.2 Toelichting op bijlage 1 
Bijlage 1 geeft het overzicht weer van inkomsten en uitgaven van het gedecentraliseerde 
huisvestingsbudget bij ongewijzigd beleid, met andere woorden er is in deze bijlage nog op geen 
enkele wijze rekening gehouden met de voorstellen in dit Masterplan. Zowel aan de inkomstenkant als 
aan de uitkomstenkant is geen rekening gehouden met indexering van gelden. In deze tabel zijn dus 
uitsluitend autonome ontwikkelingen verwerkt, dat wil zeggen wijzigingen die ook zonder de opstelling 
van een Masterplan hun doorgang vinden.  
 
Bijlage 1 wordt hieronder per kolom toegelicht: 
 
Kolom 2  toegestaan nadelig saldo (inkomsten) 
In deze kolom is de vergoeding vermeld die de eenheid Ruimte en Samenleving ontvangt van voor de 
jaarlijkse uitgaven ten behoeve van de onderwijshuisvesting. De cijfers in deze kolom komen overeen 
met het bedrag dat in de begroting 2008 voor het product onderwijshuisvesting is opgenomen.  
 
Kolom 3: bestaande kapitaallasten gebouwen po en vo 
In deze kolom zijn alle kapitaallasten van investeringen in schoolgebouwen tot en met eind 2006 
getotaliseerd. In deze kapitaallasten zijn dus ook de kapitaallasten voor nieuwbouw, uitbreiding en 
renovaties meegenomen die op grond van het vorige IHP zijn uitgevoerd (zie paragraaf 4.1. van dit 
Masterplan) en de kapitaallasten voortkomend uit de goedgekeurde programma’s voor 
onderwijshuisvesting voor de jaren tot en met 2007, inclusief de gehonoreerde spoedaanvragen. De 
kapitaallasten van de onderwijsgebouwen in Bathmen zijn ook verwerkt, alsmede de nieuwe 
kapitaallasten van recente uitbreidingen van de Dorpsschool en de Rythmeen.  
 
Kolom 4: kapitaallasten programma 2008 
De kapitaallasten van de in november 2007 goedgekeurde investeringen in het kader van het 
programma 2008 zijn nog niet in de kolom bestaand opgenomen en worden dan ook in kolom 4 
berekend.  
 
Kolom 5: geraamde kapitaallasten renovaties 
De in deze kolom berekende kapitaallasten hebben betrekking op alle schoolgebouwen die op grond 
van een 40-jaarscyclus in de periode 2008 tot en met 2021 aan de beurt zijn voor renovaties. Voor alle 
duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat deze kolom betrekking heeft op bestaand beleid, dat wil zeggen 
dat schoolgebouwen waarvoor elders in dit Masterplan vervangende nieuwbouw wordt voorgesteld 
nog wel in deze berekening zijn opgenomen. De financiële consequenties voor het niet doorgaan van 
renovaties worden in bijlage 2 in beeld gebracht.  
 
Kolom 6: gemiddelde onderhoudkosten scholen en gymzalen 
Op basis van meerjarenonderhoudsplanningen zijn de gemiddelde uitgaven voor onderhoud aan 
schoolgebouwen en gymnastiekzalen berekend. Aan de hand van de jaarlijkse onderhoudsaanvragen 
voor de huisvestingsprogramma is gebleken dat voor circa 80% van het aangevraagde onderhoud de 
technische noodzaak aanwezig is. Daarom is 80% van de som van alle meerjarenonderhouds-
planningen in kolom 8 opgenomen. 
  
Kolom 7: brandveiligheid- en ARBO-regels 
Bij Raadsbesluit van 22 december 2003 zijn beleidsregels voor aanpassingen aan schoolgebouwen in 
verband met brandveiligheid en ARBO ingevoerd. Vanaf 1 januari 2003 kunnen schoolbesturen 
aanvragen doen die aan de beleidsregels worden getoetst. De raming is gemaakt aan de hand van de 
aangevraagde voorzieningen voor de jaren 2006 en 2007. 
 
Kolom 8: huur- en verhuur lokalen 
Het bedrag in deze kolom is het saldo van de huurkosten voor de schoolgebouwen en ondergrond en 
de opbrengsten uit verhuurde lokalen die niet door het onderwijs worden gebruikt. De huur voor de 
nieuwbouw Spikvoorde is in deze kolom verwerkt.  
 
Kolom 9: vandalismeschade 
De gemeente is niet verzekerd tegen schade als gevolg van vandalisme. Het opgenomen bedrag is 
bepaald op basis van het schadeverloop in de afgelopen jaren. 
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Kolom 10: exploitatie, normvergoeding en huur gymzalen en sportvelden 
De gemeente is verantwoordelijk voor de exploitatie van de gymnastiekzalen. Kosten van energie, 
water, schoonmaak, dagelijks onderhoud en inventaris komen ten laste van het huisvestingsbudget. In 
enkele gevallen worden gymnastiekzalen van derden gehuurd. Voor schoolbesturen met 
gymnastieklokalen binnen het schoolgebouw betaalt de gemeente op grond van de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs een normvergoeding. De geraamde bedragen in deze kolom zijn 
berekend aan de hand van de kosten in de afgelopen jaren. Op de totaal te betalen vergoeding is het 
bedrag dat de gemeente van de NV-DOS ontvangt voor het buitenschoolsgebruik door verenigingen 
in mindering gebracht. 
 
Kolom 11: ozb, verzekering en beveiliging.  
Deze kolom bevat de optelsom van te betalen ozb-lasten, verzekeringspremies voor opstal- en 
brandverzekering en beveiliging van de schoolgebouwen. 
 
Kolom 12: apparaatlasten en overige kosten 
Deze kolom is gebaseerd op de begroting 2006. Te denken valt aan kosten van personeel, software 
en advieswerkzaamheden ten behoeve van de onderwijshuisvesting. 
 
Kolom 13: totaal uitgaven 
De totale uitgaven bij ongewijzigd beleid zijn vermeld in kolom 13. Dit is de som van de kolommen 3 
tot en met 12. 
 
Kolom 14: saldo inkomsten/uitgaven 
Uit deze kolom kan worden afgelezen met welk bedrag de inkomsten (kolom 2) worden overschreden. 
De uitkomsten in deze kolom vormen het vertrek van bijlage 2. De conclusie kan worden getrokken 
dat bij ongewijzigd beleid de uitgaven de inkomsten overschrijden. De gemiddelde overschrijding over 
de in beeld gebrachte periode bedraagt circa € 1,5 miljoen per jaar.   
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11.3.   
overzicht inkomsten/uitgaven gedecentraliseerde huisvestingsbudget bij uitvoering Masterplan 2008-2013   bijlage 2   
jaar saldo  investe- eenmalige vermindering besparing totaal saldo  Jaar 
  bijlage 1 ringen afboeking kapitaallasten op  niet uit inves-     
  masterplan boekwaarde ivm afstoten te voeren teringen en     
        gebouwen renovaties besparingen     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2008 -1.083.226 0 -131.619 0 195.635 64.016 -1.019.210 2008 
2009 -1.315.594 -755.250 0 0 376.682 -378.568 -1.694.163 2009 
2010 -2.109.005 -2.178.321 -649.365 265.391 418.616 -2.143.678 -4.252.683 2010 
2011 -1.963.114 -2.579.410 0 261.174 411.479 -1.906.757 -3.869.871 2011 
2012 -1.782.452 -2.928.975 -331.411,00 277.100 439.441 -2.543.846 -4.326.298 2012 
2013 -1.643.064 -2.893.483 0 272.704 431.719 -2.189.060 -3.832.124 2013 
2014 -1.749.574 -2.823.283 0 268.308 438.059 -2.116.916 -3.866.490 2014 
2015 -1.631.362 -2.753.083 0 263.912 430.103 -2.059.068 -3.690.430 2015 
2016 -1.502.145 -2.685.775 0 259.517 422.147 -2.004.112 -3.506.257 2016 
2017 -1.206.513 -2.615.574 0 255.121 414.190 -1.946.263 -3.152.776 2017 
2018 -1.218.835 -2.545.374 0 250.725 506.172 -1.788.477 -3.007.312 2018 
2019 -1.155.225 -2.372.067 0 246.329 496.550 -1.629.187 -2.784.412 2019 
2020 -1.092.491 -1.935.738 0 241.934 486.928 -1.206.876 -2.299.367 2020 
2021 -898.715 -1.644.080 0,00 237.538 477.307 -929.236 -1.827.951 2021 

          467.685       
-43.129.343

kolom 2: Deze kolom geeft het saldo van bijlage 1. 
tekort in 14 
jaar -3.080.667

kolom 3: De verwachte kapitaallasten van de voorstellen in het Masterplan 2008-2013 
kolom 4: Het eenmalig afboeken van boekwaarden van af te stoten gebouwen. 
kolom 5: De vermindering in kapitaallasten als gevolg van afstoting van gebouwen conform vastgesteld masterplan 2008-2013 
kolom 6: De vermindering in kapitaallasten als gevolg van het niet hoeven renoveren van afgestoten gebouwen conform bijlage 1 
kolom 7: De som van de kolommen 3 tot en met 6 
kolom 8: Het saldo van de uitgaven t.o.v. de inkomsten na uitvoering van het Masterplan 2008-2013. Deze saldi gaan mee naar kolom 2 van bijlage 3. 
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11.4. Uitleg bij bijlage 2 
In bijlage 2 worden eerst de kapitaallasten van de investeringen die in het Masterplan worden 
voorgesteld berekend. Vervolgens wordt gekeken welke besparingen ontstaan als gevolg van de 
gebouwen waarvoor afstoting wordt voorgesteld. Indien sprake is van vervangende nieuwbouw op 
dezelfde locatie dient ook rekening te worden gehouden met de eenmalige afboeking van de 
boekwaarde op de af te stoten gebouwen. In beeld wordt gebracht welke putting uit de Reserve 
decentralisatie huisvesting onderwijs moet worden gedaan. Nu volgt per kolom van bijlage 2 een korte 
toelichting. 
 
Kolom 2: Saldo bijlage 1 
In bijlage 1 is het jaarlijkse tekort of overschot op de kosten van de onderwijshuisvesting bij 
ongewijzigd beleid berekend. Dit saldo is het vertrekpunt voor de doorrekening van de in het 
Masterplan gepresenteerde voorstellen.  
 
Kolom 3: Investeringen Masterplan  
In hoofdstuk 10 is een overzicht van alle investeringen die het Masterplan worden voorgesteld, 
opgenomen. In het te investeren bedrag is wel rekening gehouden met investeringen ten behoeve van 
derden in een Wijkvoorzieningencentrum (bijvoorbeeld peuterspeelzalen of bibliotheek). Hier staan 
tegenover de bijdragen van de provincie (€ totaal 3,1 miljoen). De kapitaallasten die in kolom 3 zijn 
berekend, zijn exclusief de eenmalige bijdragen van Provincie en RSI die bij enkele investeringen zijn 
vermeld. Deze bijdragen worden gebruikt als aftopping van het totaal te investeren bedrag. Voor de 
berekening van de kapitaallasten is rekening gehouden met de Richtlijn activeren en afschrijven 2006 
en met een rentepercentage van 5.  
 
Kolom 4: eenmalige afboeking boekwaarde 
Algemene regel is dat bij het afstoten van gebouwen en grond de resterende boekwaarde op deze 
zaken wordt vergoed. Indien echter sprake is van vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie dan is 
deze vergoeding niet aan de orde. De resterende boekwaarde op de gebouwen die worden afgestoten 
dient in die gevallen eenmalig te worden afgelost. De totalen van de eenmalige afboekingen staan in 
kolom 4 bij het desbetreffende jaar vermeld. De post van € 131.619 in 2008 betreft het afboeken van 
de boekwaarde van de afgebrande Borgloschool. 
 
Kolom 5: vermindering kapitaallasten i.v.m. afstoten gebouwen  
Door het afstoten van gebouwen vervalt een aantal kapitaallasten op de bestaande gebouwen. De 
vervallen kapitaallasten voor de afgestoten gebouwen en grond vormen een pluspost ten aanzien van 
de tot nu toe berekende kosten. 
 
Kolom 6: besparing op renovaties 
Gebouwen die worden afgestoten hoeven niet te worden gerenoveerd. In deze kolom is berekend 
welke positieve gevolgen het niet doorgaan van de renovaties heeft op de kapitaallasten. In bijlage 1 
(uitgaven bij ongewijzigd beleid) waren immers de kapitaallasten voor alle renovaties wel berekend. 
 
Kolom 7: totaal investeringen/besparingen 
In deze kolom is de som van de kolommen 3 tot en met 6 berekend. 
 
Kolom 9: Saldo na uitvoering Masterplan 
Uit kolom 8 is het saldo af te lezen dat jaarlijks aan de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 
moet worden ontrokken. Na uitvoering van het Masterplan bedraagt de gemiddelde overschrijding 
over de in beeld gebrachte periode ruim €  3 miljoen per jaar. 
De saldi van kolom 8 worden meegenomen naar bijlage waar de stand van de reserve in beeld wordt 
gebracht. 
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11.5 Bijlage 3: stand van de reserve + toelichting 
 
 
       
stand van de reserve decentralisatie huisvesting   bijlage 3  
bij uitvoering Masterplan 2008-2013        

    rente     
bijschrijving 
of  

jaar saldo reserve stortingen saldo uit onttrekking  

  reserve "4,36% 
in de 
reserve bijlage 2 reserve  

1 2 3 4 5 6  
31-12-05 14.145.000          
31-12-06 13.777.381 0 0   0  
31-12-07 12.914.275 0 0   0  
2008 12.958.127 563.062 500.000 -1.019.210 43.852  
2009 12.328.939 564.974 500.000 -1.694.163 -629.188  
2010 9.113.797 537.542 500.000 -4.252.683 -3.215.142  
2011 6.141.288 397.362 500.000 -3.869.871 -2.972.510  
2012 4.492.750 267.760 2.410.000 -4.326.298 -1.648.538  
2013 1.356.510 195.884 500.000 -3.832.124 -3.136.240  
2014 -1.950.836 59.144 500.000 -3.866.490 -3.307.346  
2015 -5.226.322 -85.056 500.000 -3.690.430 -3.275.486  
2016 -8.460.446 -227.868 500.000 -3.506.257 -3.234.125  
2017 -11.482.098 -368.875 500.000 -3.152.776 -3.021.652  
2018 -14.490.029 -500.619 500.000 -3.007.312 -3.007.931  
2019 -17.406.207 -631.765 500.000 -2.784.412 -2.916.178  
2020 -19.964.484 -758.911 500.000 -2.299.367 -2.558.277  
2021 -22.162.886 -870.451 500.000 -1.827.951 -2.198.402  
       
       
kolom 2: De stand van de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs   
kolom 3: Rente berekend over de stand van de reserve per 31 december voorafgaand jaar  
kolom 4: Conform het voorstel in de VJN 2008 wordt elk 500.000 euro in de reserve gestort.  
kolom 5: Dit is het saldo van bijlage 2.  
kolom 6: Elk jaar moet er geld uit de reserve worden geput. In 2013 is de Reserve geheel verbruikt. 
 
 
Nadat het eindsaldo (kolom 8) van bijlage 2 naar kolom 5 van bijlage 3 is overgebracht, kan in kolom 2 
het saldo van Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs worden afgelezen. Bij de storting door de 
Raad in 2001 van f. 15.000.000,00 (= € 6.806.700,00) in deze reserve werd ervan uitgegaan dat de 
reserve circa 10 jaar mee zou kunnen gaan. Dit blijkt ook bij volledige uitvoering van dit Masterplan 
nog op te gaan. Hieronder wordt nog een terugblik gedaan op het verloop van de reserve in de 
afgelopen jaren.  
 
 
Verloop reserve 2001-2007 
De stand van de Reserve per 1 januari 2006 bedroeg € 14,1 miljoen. Het leeuwendeel van de 
investeringen die in 2000 werden gepland, zijn dan inmiddels gerealiseerd, zoals:  
 

• Renovatie Cees Wilkeshuisschool; 
• Renovatie St. Lebuinusschool; 
• Plaatsen 2 noodlokalen De Linde; 
• Aanpassingen meerdere VO gebouwen 
• Nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum Het Stormink 
• Ingrijpend onderhoud De Snippeling locatie Rielerweg 
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• Permanente uitbreiding OBS Kolmenscate; 
• Samenvoeging praktijkonderwijs op locatie Arkelstein; 

 
Van gunstige invloed op het verloop van de reserve waren de volgende zaken:   
De investeringskosten van de nieuwbouw van het Stormink zijn circa € 2 miljoen minder geweest dan 
oorspronkelijk was geraamd. Tevens ging het IHP 2000 ervan uit dat de kapitaallasten van deze 
nieuwbouw al in 2002 hun beslag zouden krijgen, terwijl de kapitaallasten eerst met ingang van 2005 
ten laste van de exploitatie van de onderwijshuisvesting werden gebracht. 
De aanpassing van het gebouw Arkelstein was aanmerkelijk (circa € 200.000,00) goedkoper door een 
zeer gunstige aanbesteding en doordat een begroot puntdak bij nader inzien niet nodig was. Ook deze 
kapitaallasten gingen enkele jaren later lopen dan was voorzien. 
De onderhoudskosten van de school- en gymnastiekgebouwen over een de jaren 2003 tot en met 
2006 vielen lager uit dan was begroot en daardoor werden exploitatieoverschotten in de reserve 
gestort. 
De vervangende nieuwbouw van De Linde was aanvankelijk voorzien in 2002 doch in het huidige 
masterplan wordt rekening gehouden met het jaar 2008 of 2009. 
De in 2000 geraamde kosten voor de vervangende nieuwbouw van de onderwijsgebouwen aan de 
Enkdwarsstraat zijn vervallen. 
Aanpassing van het gebouw De Wetering in 2004 ten behoeve van Borgloschool en Horizon. Dit 
voorstel is inmiddels achterhaald door de voorstellen omtrent het wijkvoorzieningencentrum 
Keizerslanden/Steenbrugge. 
Daarnaast is inmiddels ook een flink aantal investeringen gedaan dat in 2000/2001 nog niet was 
voorzien en wel is gedaan. De kapitaallasten van deze investeringen zijn al in het masterplan verwerkt 
en drukken dus al op de Reserve. Aan deze investeringen liggen afzonderlijke raadsgoedkeuringen uit 
de periode 2003 tot en met 2007 ten grondslag. Zonder volledig te zijn worden de meest in het 
ooglopende investeringen hieronder nog even genoemd: 
 
Uitbreiding/renovatie Het Slingerbos € 1.000.000
Uitbreiding De Sleutel € 275.000
Uitbreiding Hovenschool € 248.755
Uitbreiding Adwaita € 237.000
Uitbreiding De Windroos € 175.000
Uitbreiding Nicolaasschool € 460.000
Uitbreiding/verbouwing 
Hagenpoortschool  € 300.000
Verplaatsing noodlokalen naar Vijfhoek € 260.000
Uitbreiding 1e vleugel Andriessenplein € 524.000
Totaal gerealiseerde investeringen € 3.479.755
 
Op peil houden reserve 
Uit het toekomstige verloop van de reserve blijkt dat als gevolg van de investeringen elk jaar sprake is 
van een onttrekking uit de reserve. Omstreeks het jaar 2012 is de reserve volledig uitgeput. Voor de 
realisering van de plannen uit dit Masterplan betekent dit dat omstreeks de jaren 2010-2012 een 
storting in de reserve dient te worden gedaan, zodat de lasten van de onderwijshuisvesting ook na 
2012 te kunnen worden afgedekt. 
 
Er zal een keuze moeten worden gemaakt uit het doen van eenmalige stortingen als de bodem van de 
reserve in zicht komt, dan wel in het doen van een jaarlijkse stortingen. In bijlage 3 is in kolom 4 al 
rekening gehouden met de verwerking van het voorstel in de Voorjaarsnota 2008 om jaarlijks  
€ 500.000,00 in de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs te storten. 
 
Indien jaarlijks een bedrag van € 1,9 miljoen aan de reserve zou worden toegevoegd ontstaat een 
reserve waarmee de uitvoering van alle voorstellen in het masterplan ook in de toekomst gedekt zijn. 


