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1.

Inleiding

In 1997 heeft de gemeente de financiële zorgplicht voor de onderwijshuisvesting binnen het primair- en
voortgezet onderwijs overgenomen van het Rijk.
Met de (financiële) decentralisatie van de onderwijshuisvesting werd beoogd om een effectievere en
efficiëntere inzet van schoolgebouwen en onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken.
Uitgangspunt daarbij was dat op lokaal niveau door gemeenten en schoolbesturen beter kan worden
afgewogen en beoordeeld welke voorzieningen noodzakelijk zijn (leveren van maatwerk).
Sinds 1997 zijn de financiële bijdragen van het Rijk voor de onderwijshuisvesting (niet geoormerkt)
opgenomen in het gemeentefonds.
De bekostiging van de onderwijshuisvesting is wettelijk geregeld in de verschillende onderwijswetten
(Wet op het Primair onderwijs, Wet op de Expertise Centra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs),
alsmede de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg.
Schoolbesturen kunnen jaarlijks bij ons college huisvestingsaanvragen indienen voor het daaropvolgende
jaar.
Het gaat dan om de volgende voorzieningen:
nieuwbouw incl. vervangende bouw, uitbreiding van een bestaand gebouw, gehele of gedeeltelijke
ingebruikname van een bestaand gebouw (incl. medegebruik of huur van onderwijsruimten), verplaatsen
van tijdelijke gebouwen, herstel van constructiefouten, herstel van schade alsmede 1e inrichting.
Goedgekeurde aanvragen worden opgenomen in het jaarlijks door ons college vast te stellen onderwijshuisvestingsprogramma.
Indien realisatie van een voorziening geen uitstel kan dulden kan door een schoolbestuur een
spoedaanvraag worden ingediend.
Toekomstige ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting worden – op hoofdlijnen - opgenomen in het
integrale huisvestingsplan (IHP) dat periodiek wordt geactualiseerd. Een dergelijk IHP is niet wettelijk
voorgeschreven, doch biedt een goed kader om toekomstige ontwikkelingen te schetsen.
De laatste IHP-actualisatie was in 2009 (IHP 2009-2030). Door verschillende trends en actuele
ontwikkelingen binnen het onderwijs bestaat er thans aanleiding om genoemd I.H.P. te actualiseren.
2. Enige kengetallen
Enige kengetallen van de Middelburgse onderwijshuisvestingssituatie (per 1-10-2014):
Aantal instituten (incl. nevenvestigingen met brin nummer*):
27
Aantal lesgebouwen:
37
Aantal voorzieningen bewegingsonderwijs (gemeente/schoolbesturen):
25 (12;13)* *
Aantal leerlingen primair onderwijs:
4.178
Aantal leerlingen speciaal onderwijs:
394
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs:
5.010
-Totaal aantal leerlingen
9.582
Totaal vloeroppervlakte lesgebouwen/gymnastiekgebouwen ruim:
89.500 m² **
OZB waarde gebouwenbestand ruim:
78.0 milj. euro **
budget onderwijshuisvesting:
6.0 milj. euro
*) basis registratie instellingen nummer: bekostigingsbasis ministerie OC&W voor een instituut
**) excl. voorzieningen sportcomplex De Sprong (6 eenheden) t.b.v. CSW en Nehalennia
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3. Financiën en onderwijshuisvesting
Zoals reeds is aangegeven ontvangt de gemeente van rijkswege in het Gemeentefonds – niet geoormerkt
- de middelen voor onderwijshuisvesting.
Grofweg gaat het om bijna 4.1 miljoen euro (indicatie 2015).
De structurele lasten worden jaarlijks standaard in de gemeentebegroting opgenomen.
Nieuwe investeringen (zoals bijvoorbeeld vervanging van schoolgebouwen) worden aangemeld via de
procedure van de (jaarlijkse) Kaderbrief. Honorering is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.
In onze gemeente is er in het verleden niet voor gekozen (zoals in een aantal andere gemeenten
plaatsvindt) om voor toekomstige investeringen middelen te reserveren.
De laatste jaren hebben de bezuinigingen/ombuigingen grote invloed gehad op de realisatie/voortgang
van de geplande voorzieningen zoals die in genoemd IHP worden aangegeven.
Ook voor de komende jaren is inmiddels duidelijk dat de financiële (investerings-) ruimte zeer beperkt is.
4. Trends en actuele ontwikkelingen
Verschillende trends en actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs maken het noodzakelijk om het IHP
2009-2030 te actualiseren.
Het gaat dan om de volgende trends/ontwikkelingen:
Overheveling onderhoudsvoorzieningen en aanpassingen p.o.
KC-ontwikkeling
Ontwikkeling leerlingenaantallen primair onderwijs
Ontwikkeling leerlingenaantallen speciaal basisonderwijs en so-vso
Ontwikkeling leerlingenaantallen voortgezet onderwijs
Invoering Passend Onderwijs
Integratief onderwijs
Intensivering samenwerking
Schoolkeuze
Komst asielzoekerscentrum
Overheveling onderhoudsvoorzieningen en aanpassingen p.o.:
In 2005 is de financiële verantwoordelijkheid van de voorzieningen onderhoud en aanpassingen voor het
voortgezet onderwijs overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen.
In 2015 zal hetzelfde gebeuren met de voorzieningen onderhoud en aanpassingen in het primair
onderwijs. De besturen van scholen voor primair onderwijs worden daarvoor zelf financieel
verantwoordelijk en de gemeente heeft daarin geen (financiële) taak meer. De 1e en 2e Kamer hebben
met het wetsvoorstel tot overheveling ingestemd.
In het wetsvoorstel is sprake van een overgangsregeling.
Deze is bedoeld voor schoolbesturen met onderhoudsgevoelige gebouwen en beperkte
vereveningsmogelijkheden. Zij krijgen via de overgangsregeling tijdelijk extra budget mee om het
onderhoud en de aanpassingen adequaat vorm te geven in de periode volgend op de overheveling.
Naar verwachting kunnen (landelijke gezien) ongeveer 700 schoolbesturen aanspraak maken op dit extra
budget. De overgangsregeling en de precieze uitwerking ervan wordt naar verwachting eind januari 2015
gepubliceerd.
De belangrijkste huisvestingstaken waarvoor de gemeente vanaf 1 januari 2015 nog steeds financieel
verantwoordelijk is betreft nieuwbouw en uitbreiding.
2

KC-ontwikkeling:
De afgelopen 15 jaar is een aantal basisscholen in Middelburg (fysiek) opgegaan in een zgn. brede school
(al dan niet gehuisvest in één gebouw), zo centraal mogelijk gehuisvest in het voedingsgebied van die
betreffende scholen.
De essentie van een brede school is naast samenwerking en inhoudelijke afstemming een gezamenlijke
pedagogische visie en een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar.
Sinds een kleine 2 jaar is een nieuwe ontwikkeling gaande t.w. de ontwikkeling van kind centra (KC). Het is
feitelijk de doorontwikkeling van brede scholen.
Een KC is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren,
spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het KC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en
ontwikkeling.
Voldoende draagvlak bij de betrokken partners is essentieel om een KC te realiseren. De totstandkoming
van een KC moet geïnitieerd worden door de betrokken samenwerkingspartners.
De ontwikkeling van KC’s kan een bijdrage leveren aan de bevordering van de integratie en het tegengaan
van segregatie, indien verschillende scholen in een wijk/gebied samengaan.
In augustus 2014 is in onze gemeente het eerste kind centrum (met kinderopvang) van start gegaan t.w.
KC Aventurijn in de wijk Griffioen, een samenwerkingsverband van de stichting Archipelscholen, stichting
Onze Wijs en de stichting Kinderopvang Walcheren.
Ook in andere wijken in Middelburg is belangstelling voor deze ontwikkeling.
In de praktijk zien we dat er momenteel diverse scholen individueel bezig zijn met plannen voor
doorontwikkeling naar een KC.
In relatie tot de KC ontwikkeling (binnen het primair onderwijs) is de wijkindeling/het voedingsgebied van
belang.
In Middelburg houden we de volgende indeling aan:
- Stromenwijk (incl. Rittenburg) en Breewijk
- Griffioen
- Noord (Binnenstad, Nw. Middelburg, Klarenbeek, Veersepoort en St. Laurens)
- Zuid (Magistraatwijk, Erasmuswijk, Veldzigt, Reyershove en Essenvelt)
- Dauwendaele en Mortiere
- Arnemuiden en
- Nw. en St. Joosland
Ontwikkeling leerlingenaantallen primair onderwijs:
Middelburg is geen zgn. krimpgemeente, echter het leerlingenaantal loopt wel langzaam terug.
De afgelopen 6 jaar is het aantal leerlingen in onze gemeente gedaald met 8,7%, in absolute aantallen
gaat het om 398 leerlingen.
In relatie tot de daling moeten we ons afvragen of er reden is om ons ernstige zorgen te maken over het
voortbestaan van de basisscholen, de locaties en de spreiding van onderwijsvoorzieningen die er op dit
moment in Middelburg is.
Die vraag kan ontkennend worden beantwoord. Er is geen ernstige reden tot zorg, echter alertheid blijft
wel geboden, zodat tijdig kan worden bezien in welke situaties eventueel maatregelen noodzakelijk zijn.
Daarbij moet er naar worden gestreefd dat leerlingen die op de fiets of te voet de wijkscholen bezoeken
dat kunnen (blijven) doen via een voldoende begaanbare en veilige weg. In de Middelburgse situatie zijn
alle wijkscholen ruimschoots binnen de maximale wettelijke verwijsafstand te bereiken. Die afstand
bedraagt maximaal 2 km.
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De instandhoudingsnorm voor scholen met een Brin nr. voor onze gemeente bedraagt (vanaf 1-8-2013)
139 leerlingen.
In de negentiger jaren zijn door vele schoolbesturen maatregelen genomen om alle basisscholen (in het
kader van de operatie Toerusting en Bereikbaarheid) een zodanige omvang qua leerlingenaantal te laten
hebben dat zij (in principe) niet met opheffing worden bedreigd
Het merendeel van de Middelburgse basisscholen bevindt zich (ruim) boven genoemde opheffingsnorm.
Er zijn enkele specifieke situaties die daarvan afwijken:
- nevenvestiging De Lonneboot (Nw. en St. Joosland): deze school heeft eigen instandhoudingsregels (het
is de enige school binnen een straal hemelsbreed van 2 km. en de ondergrens qua leerlingenaantal is 23)
- b.s. Palmenhof (St. Laurens): deze school wordt in stand gehouden middels gemiddelde schoolgrootte
binnen het eigen schoolbestuur,
- Regenboogschool: instandhouding vindt plaats als de enige b.s. van de richting binnen een federatief
samenwerkingsverband van andere basisscholen in West Nederland
- Joos van Larenschool (Arnemuiden): instandhouding vindt plaats middels gemiddelde schoolgrootte en
enige b.s. van de richting binnen een federatief samenwerkingsverband van andere basisscholen in
Zeeland.
Wat wel zorgen baart zijn de basisscholen die medio 1995 i.h.k.v. genoemde T&B-operatie in 2 gebouwen
zijn gehuisvest (hoofdgebouw en dislocatie), met één Brinnr. en inmiddels a.g.v. terugloop van het aantal
leerlingen een te grote (huisvestings-)jas hebben gekregen.
De (rijks)bekostiging (die er van uitgaat dat basisscholen in één gebouw zijn gehuisvest) loopt voor die
scholen niet meer in de pas met het aantal m² bvo waarover zij beschikken doordat ze in 2 gebouwen zijn
gehuisvest.
Dit betreft thans nog 2 scholen t.w.:
Dolfijnenburch GH Smithlaan (hoofdgebouw) en Uilenburch Nederstraat (dislocatie)
Acaciahof Klarenbeek (hoofdgebouw) en Acaciahof Zuidsingel (dislocatie)
Voor deze scholenkoppels is het (uit oogpunt van exploitatie) gewenst dat de bevoegde gezagen van deze
scholen in overleg met ons bezien welke maatregelen kunnen worden genomen om de huisvestingsjas
passender te maken.
Ter afsluiting van dit onderdeel is tenslotte van belang dat de afgelopen jaren te weinig woningen zijn
opgeleverd in nieuwbouwwijken (b.v. Mortiere). Vooral de economische recessie was daar de oorzaak
van. Als gevolg van genoemde recessie is de realisatie tijd van dergelijke nieuwbouwwijken – in tijd gezien
– ook opgerekt. Die ontwikkeling heeft er helaas ook voor gezorgd dat deze nieuwbouwwijken
verhoudingsgewijs weinig leerlingen opleveren, ten opzichte van de periode voor de recessie.
Ontwikkeling leerlingenaantallen speciaal basisonderwijs en so-vso:
De laatste jaren is het leerlingenaantal binnen het speciaal basisonderwijs (sbo ’t Springtij) teruggelopen.
In het kader van de invoering van Passend Onderwijs mag verwacht worden dat dit aantal de komende
jaren nog verder zal teruglopen.
De scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Klimopschool, Asteriacollege, Odyzeecollege
en SO Keurhove) hebben op dit moment een min of meer stabiel leerlingenaantal.
Ook voor deze scholen geldt dat de invoering van Passend Onderwijs ongetwijfeld gevolgen zal hebben
voor hun leerlingenaantal.
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Duidelijk is wel dat er altijd specifieke doelgroepen (gelet op de specifieke problematiek van de leerlingen)
binnen deze vorm van onderwijs zullen blijven, die niet kunnen worden opgevangen binnen het reguliere
onderwijs.
Ontwikkeling leerlingenaantallen voortgezet onderwijs:
De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs toegenomen (met bijna 500 in de
periode 2009-2014).
Vooral Nehalennia SSG heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een sterke groei van het aantal
leerlingen, sterk afwijkend van de leerlingenprognoses. Relatief veel leerlingen (ook uit Vlissingen) kiezen
voor Nehalennia SSG, niet alleen voor de HAVO/VWO afdeling maar ook voor de VMBO afdeling.
De inschatting is dat komend schooljaar het laatste jaar zal zijn dat er nog sprake is van groei.
De CSW heeft een aantal jaren te maken gehad met een terugloop van het aantal leerlingen. Sinds 2013 is
de instroom bij deze scholengemeenschap zich aan het herstellen. Richting de besturen van beide
scholengemeenschappen is dit jaar door ons aangegeven dat zij meer inspanningen moeten verrichten
om de toestroom van leerlingen zoveel mogelijk op te vangen binnen de bestaande
huisvestingscapaciteit.
Praktijkschool ’t Bolwerk en het Calvijncollege hebben een redelijk stabiel leerlingenaantal.
Het OPDC Griffioen is geen zelfstandige school. De leerlingen maken onderdeel uit van Nehalennia SSG,
de CSW en het Scheldemond College. Bij deze voorziening is sprake van een teruglopend leerlingenaantal
doordat meer leerlingen worden opgevangen in genoemde 3 V.O.-scholen. Dit is het effect van het beleid
zoals dat de besturen van CSW, de Mondia scholengroep en het bestuur van het samenwerkingsverband
Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren voor ogen staat.
Wat de uitkomsten zullen zijn de komende jaren is op dit moment nog steeds moeilijk te voorzien. Wel is
duidelijk dat de scholen voor V.O. over een aantal jaren te maken zullen krijgen met een geringere
instroom van leerlingen vanuit het basisonderwijs. Hierop zullen zij moeten anticiperen.
Daarnaast zal de verdere implementatie van Passend Onderwijs gevolgen hebben voor het V.O.
Invoering Passend Onderwijs:
Met ingang van 1 augustus 2014 is nieuwe wetgeving rondom Passend Onderwijs van kracht geworden.
De besturen van de verschillende samenwerkingsverbanden hebben in hun ondersteuningsplannen
aangegeven dat zij onderwijs en ondersteuning willen realiseren ‘’regulier waar het kan, speciaal waar het
moet’’.
In 2015 en in de jaren daarna zal dat motto verder worden uitgewerkt.
Dit schooljaar en vooral ook de komende schooljaren zal dus duidelijk worden in hoeverre Passend
Onderwijs daadwerkelijk veranderingen teweeg zal brengen in het onderwijs op Walcheren.
Op dit moment is het nog te vroeg (ook voor de schoolbesturen) om concreet aan te geven welke
veranderingen in welke omvang zullen leiden tot wijzigingen in de huisvesting van de verschillende
scholen.
Wel is nu al duidelijk dat bij het SO/VSO en VO niet langer kan worden volstaan om uitsluitend de
(onderwijshuisvestings-)voorzieningen in ogenschouw te nemen die op Middelburgs grondgebied zijn
gelegen.
Er zal gekeken moeten worden welke voorzieningen op Walchers niveau noodzakelijk zijn, dus
gemeentegrens overstijgend. De besturen van de SO/VSO en VO scholen zijn daarmee druk doende en
houden ons regelmatig op de hoogte. Waar nodig vindt afstemming plaats.
Naar verwachting zullen schoolgebouwen moeten worden aangepast/anders ingedeeld, uitgebreid dan
wel verkleind en zullen gebouwen moeten worden herbestemd.
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Op z’n vroegst zal één en ander echter pas begin 2016 duidelijk zijn.
Integratief onderwijs:
De laatste tijd is integratief onderwijs steeds meer in de belangstelling komen te staan. Integratief
onderwijs is onderwijs dat gericht is op integratie van alle kinderen in het onderwijs. Het motto is dan ook
‘’ieder kind is een leerling’’. Dat is in de praktijk feitelijk niet zo. Sommigen kinderen zijn vrijgesteld van
onderwijs, zitten thuis of in de dagopvang.
Het geen met integratief onderwijs wordt beoogd kan alleen worden bereikt door samenwerking tussen
organisaties voor jeugdzorg, onderwijs en de gemeenten, middels een gezamenlijke inzet van middelen
en expertise.
Tijdens de kennismakingsbezoeken van de wethouder onderwijs aan de scholen in de vorige raadsperiode
is integratief onderwijs (eerder sprak men ook wel over ‘’inclusief onderwijs’’) aan de orde gesteld.
Een aantal scholen is daar intensief mee bezig, anderen kijken meer de kat uit de boom en zijn dus minder
ver. Er is wel bij iedereen bereidheid integratief onderwijs daadwerkelijk vorm te geven, waar de
mogelijkheden zich voordoen.
Intensivering samenwerking.
Heden ten dage is het in onze samenleving in toenemende mate noodzakelijk om met elkaar samen te
werken teneinde voorzieningen te kunnen behouden en/of te verbeteren. Soms is het daarbij
onontkoombaar om over de belangen van de ‘’eigen’’ school of denominatie heen te kijken c.q. die
belangen ondergeschikt te maken aan een groter belang.
De ontwikkelingen rondom denominatie-overstijgende samenwerking zoals die plaats vinden in het V.O.
bij het VMBO en de samenwerkingsconstructies binnen het SO/VSO zijn daarbij het meest sprekende
voorbeeld om voorzieningen en opleidingen (op Walchers niveau) te behouden. Wij staan zeer positief
tegenover dergelijke vormen van samenwerking.
Indien ook binnen het primair onderwijs de samenwerking school-/ en denominatie overstijgend meer
zou kunnen worden geïntensiveerd zou dit ten goede kunnen komen aan het verbeteren van het
voorzieningenniveau voor het totale primair onderwijs binnen onze gemeente.

Schoolkeuze:
In vroeger tijden was schoolkeuze vaak heel overzichtelijk. Ouders bezochten b.v. een openbare school en
hun kinderen (en zelfs kleinkinderen) volgden dat voorbeeld.
Dat beeld is heden ten dage volstrekt niet meer vanzelfsprekend. Schoolkeuze kan feitelijk per dag
wisselen. In het voortgezet onderwijs zijn het steeds meer de kinderen die zelf de school kiezen.
Die ‘’onvoorspelbaarheid’’ in schoolkeuzegedrag van ouders en leerlingen maakt het ook steeds
moeilijker om zinnige dingen te zeggen over leerlingenstromen en daaraan gekoppeld leerlingen toe-/of
afname van scholen.
Die ontwikkeling zorgt er ook voor dat het prognosticeren van het aantal leerlingen dat de verschillende
scholen zal bezoeken een stuk moeilijker is geworden. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn daaraan
debet.
Met dat gegeven in ons achterhoofd moeten we ons meer dan vroeger afvragen hoe we omgaan met het
al dan niet toekennen van voorzieningen en het kwantificeren (in tijd gezien en qua bouw- en
investeringsvolume) er van. Het doen van desinvesteringen moet immers zoveel mogelijk worden
voorkomen. Een tussenoplossing (in tijd gezien en qua bouw- en investeringsvolume) kan in dergelijke
situaties uitkomst bieden.
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Komst asielzoekerscentrum:
Eind februari 2015 zal op de locatie Swerfrust een asielzoekerscentrum worden gevestigd. Kinderen in de
leerplichtige leeftijd, die in dat centrum verblijven, zullen moeten worden ingeschreven bij
onderwijsinstellingen. Met de besturen van scholen voor primair onderwijs wordt overleg gevoerd over
de meest wenselijke opvang voor de leerlingen in de leeftijd 4-12 jaar die in genoemd centrum verblijven.
Voor het voortgezet onderwijs is de ISK voorziening beschikbaar.
5. Terugblik realisatie voorzieningen IHP 2009-2030
Alvorens in te gaan op de toekomstige huisvestingsontwikkelingen wordt onderstaand – kort teruggeblikt op het huidige IHP en de voorzieningen die in de afgelopen 5 jaar zijn gerealiseerd.
Opgenomen in het huidige IHP en gerealiseerd:
Uitbreiden bs Acaciahof I, onderwijskundige vernieuwingen Acaciahof I en Dolfijnenburch 2009
Uitbreiden Franciscusschool 2009
Onderwijskundige vernieuwingen b.s. Acaciahof II 2009
Aanpassen VMBO-locatie Nehalennia SSG Kruisweg 2010
Onderwijskundige vernieuwingen b.s. Cederhof 2010
Uitbreiding HAVO/VWO Breeweg Nehalennia SSG 2010
Aanpassen praktijkruimten vso Asteriacollege 2010
Uitbreiden praktijkschool ’t Bolwerk 2011
Uitbreiding HAVO/VWO CSW 2013
Huisvesting internationale schakelklas 1e fase 2014
Opgenomen in het huidige IHP en in tijd gezien (in gewijzigde vorm) eerder gerealiseerd:
Kindcentrum Aventurijn 2014 (i.p.v. vervangende nieuwbouw medio 2022-2026)
Niet opgenomen in het huidige IHP en spoedshalve gerealiseerd:
tijdelijke huisvesting Nehalennia HAVO/VWO 2012 (capaciteitstekort)
tijdelijke huisvesting Nehalennia HAVO/VWO/VMBO 2013 (capaciteitstekort)
tijdelijke huisvesting Nehalennia HAVO/VWO/VMBO 2014 (capaciteitstekort)
tijdelijke uitbreiding b.s. Lonneboot 2014 (capaciteitstekort)
sloop overbodige units bs. Vossenburch 2014 (capaciteitsoverschot)
Opgenomen in het huidige IHP en niet meer noodzakelijk om op te nemen in het nieuwe geactualiseerde
IHP:
Vervangende nieuwbouw Palmenhof (is geen optie meer voor het schoolbestuur/gemeente)
Vervangende nieuwbouw OPDC Griffioen en Rebound (afhankelijk van de uitkomst van het proces VMBO
Walcheren)
Uitbreiding hoofdgebouw Asteriacollege t.b.v. de SO Keurhove (schoolbestuur opteert voor andere
oplossingen in bestaande gebouwen)

6. Onderwijshuisvestingsbeleid en uitgangspunten I.H.P.
In het I.H.P. 2009-2030 is o.a. aangegeven dat onderwijsbeleid en -huisvesting nauw met elkaar
samenhangen. Veranderingen in beleid hebben vrijwel altijd consequenties op het gebied van de
huisvesting. Andersom kunnen voorzieningen in de huisvesting soms een instrument zijn om
onderwijsdoelstellingen te bereiken.
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In genoemd I.H.P. is ook vastgelegd dat we er naar moeten blijven streven dat voorzieningen voor primairen voortgezet onderwijs in onze gemeente boven de middelmaat uitsteken zodat de aantrekkingskracht
van Middelburg als woon- en werkstad wordt vergroot.
Een belangrijke voorwaarde om een dergelijke doelstelling te kunnen blijven effectueren is de
beschikbaarheid van de noodzakelijke financiële middelen.
De afgelopen jaren zijn de financiële mogelijkheden – vanwege de economische situatie in ons land en de
verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds – zeer beperkt geweest.
In hoofdstuk 3 hebben wij reeds aangegeven dat ook voor de komende jaren inmiddels duidelijk is, dat de
financiële (investerings-) ruimte zeer beperkt zal zijn.
Het stellen van prioriteiten en het maken van keuzen voor te realiseren voorzieningen zal ook in de
komende jaren onontkoombaar zijn.
Uitgangspunt moet blijven:
 een goede spreiding van levensvatbare en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen rekening
houdende met wet- en regelgeving
 er naar te streven dat het gebruik van bestaande en nieuwe (permanente) voorzieningen wordt
geoptimaliseerd en
 rekening houden met de aangegeven KC-ontwikkelingen, de ontwikkelingen Passend Onderwijs,
alsmede de leerlingenontwikkeling.
7. Uitgangspunten en toekomstige ontwikkelingen korte, middellange en lange termijn (planperiode
2015—2030)
Stilstand is achteruitgang. Daarom is het noodzakelijk dat ook de komende 15 jaar nieuwe investeringen
in de onderwijshuisvesting zullen moeten worden gedaan.
De vraag is daarbij relevant welke accenten moeten worden gelegd en welke prioriteiten moeten worden
gesteld.
De volgende aspecten zijn daarbij leidend c.q. van belang:
- er moet op hoofdlijnen inzicht zijn in de gewenste voorzieningen – in tijd en investeringsvolume –;
- er moet inzicht zijn in welke situaties sprake is van capaciteitsoverschotten en –tekorten;
- de voorzieningen voor het speciaal- en voorgezet speciaal onderwijs alsmede het voortgezet
onderwijs moeten zoveel mogelijk op Walcherse schaal worden gerealiseerd, met aandacht voor de
specifieke doelgroepen binnen het so/vso en het vo.;
- realiseren van noodzakelijke vernieuwbouw (vanwege ouderdom) van onderwijscomplexen en in
gelijktijdige combinatie daarmee binnen het basisonderwijs het ontwikkelen van kind centra, waarbij
er van wordt uitgegaan dat in principe in elke raadsperiode tenminste (fysiek) één KC wordt
gerealiseerd;
- vernieuwbouw van onderwijscomplexen kan in principe plaatsvinden als het betreffende complex
een leeftijd heeft bereikt die ligt tussen 50 en 60 jaar en daardoor onderwijskundig en
maatschappelijk gezien te zeer gedateerd is; de oudste complexen, binnen het primair onderwijs,
hebben daarbij – in beginsel - de hoogste prioriteit;
- bereikbaarheid onderwijsvoorzieningen (met het openbaar vervoer) en langs veilige schoolroutes..
Hoe kan het er de komende jaren (tot 2030) concreet gezien dan uit komen te zien c.q. welke
investeringen zijn noodzakelijk?
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Er is voor gekozen om in het vervolg van deze notitie de voorzieningen voor het primair onderwijs op
wijkniveau te positioneren.
De voorzieningen voor het speciaal-/voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs worden op
instituuts-/bestuursniveau beschreven, waarbij het accent ligt op het Walcherse voorzieningenniveau.
Voorzieningen primair onderwijs op wijkniveau.
STROMENWIJK EN BREEWIJK
Sinds 1 augustus 2014 is in deze wijk nog maar één basisschool gevestigd t.w. o.b.s. De Stroming,
gevestigd in het brede school gebouw Stromenwijk (Getij) aan de Keetenstraat/ Mosselkreekstraat. Tot de
aangegeven datum waren er in deze wijk nog 2 basisscholen gevestigd. Door de realisatie van KC
Aventurijn in de Griffioen en de daarmee samenhangende Brinnummer wisseling, zijn alle leerlingen
(zowel openbaar als christelijk) in de Stromenwijk/Breewijk nu ingeschreven bij b.s. De Stroming.
Het (ruim voldoende) leerlingenaantal is (ook op termijn) zodanig dat in de toekomst geen
instandhoudingsproblemen zijn te verwachten.
Over enige jaren zijn extra leerlingen te verwachten uit de uitbreidingswijk Rittenburg.
In dit complex zijn ook een gymnastieklokaal, buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen aanwezig.
In het schooljaar 2014-2015 wordt verder gewerkt aan de verdere onderwijskundige- en organisatorische
opzet van deze school. Deze voorziening kan zich door ontwikkelen tot een KC.
Een punt van aandacht de komende jaren is de normatieve leegstand (946 m² op de laatste tel datum).
Ofschoon in de praktijk veelal blijkt dat elke m² bvo door de school ‘’passend’’ wordt gebruikt, kan de te
grote huisvestingsjas uit exploitatieoogpunt op de lange(re) termijn voor het schoolbestuur financiële
problemen opleveren. Het is noodzakelijk om samen met het schoolbestuur te bezien hoe die
problematiek kan worden opgelost.
GRIFFIOEN
In deze wijk waren tot 1 augustus 2014 een tweetal vestigingen (dislocaties) van de scholen De
Beverburch en Cederhof gevestigd, resp. de Beneluxlaan 14 en H. Dunantlaan 6.
Beide dislocaties hadden te kampen met een teruglopend leerlingenaantal. Daarnaast waren relatief
gezien een groot aantal kinderen ingeschreven op basisscholen in andere wijken.
O.g.v. bevolkingscijfers zijn er in de Griffioen voldoende kinderen om een onderwijsvoorziening in stand te
houden.
Medio 2011 zijn de eerste verkennende gesprekken gehouden met beide schoolbesturen en de stichting
Kinderopvang Walcheren over de mogelijke realisatie van een KC in deze wijk.
Dit heeft ertoe geleid dat medio 2013 besluitvorming heeft plaatsgevonden bij de betrokken organisaties
om per 1 augustus 2014 een KC op te richten (bevoegd gezag stichting Onze Wijs). De locatiekeuze is
daarbij gevallen op de H. Dunantlaan 6.
Er is voor gekozen (vanwege een kleiner benodigd investeringsvolume) om de bestaande huisvesting
geschikt te maken (aanpassen en uitbreiden) en niet te opteren voor nieuwbouw (met o.a. een nieuw
gymnastieklokaal).
Het KC Aventurijn heeft een eigen Brinnummer (overgedragen vanuit de Stromenwijk) en wordt derhalve
door het ministerie van OC&W bekostigd als zelfstandig instituut. De dislocatie/T&B problematiek
behoort hiermee tot het verleden.
Voor het bewegingsonderwijs maakt deze school gebruik van het gymnastieklokaal H. Dunantlaan.
Daarnaast maakt een aantal basisscholen uit Klarenbeek van dit lokaal gebruik. Op jaarbasis kost dit aan
vervoerskosten € 28.000,00. Overwogen zou kunnen worden om in Klarenbeek een 2e gymnastieklokaal
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te realiseren. In Klarenbeek is nl. een structureel tekort aan gymnastiekruimte. Een dergelijke 2e
gymnastiekvoorziening (incl. inrichting) zou een investering vergen van € 926.000,-- (realisatieperiode
medio 2017).
De vervoerskosten zouden daarmee kunnen worden bespaard.
.
NOORD (KLARENBEEK EN VEERSEPOORT)
In dit gedeelte van Middelburg bevinden zich de volgende basisscholen: hoofdvestiging b.s.
Dolfijnenburch, hoofdvestiging b.s. Acaciahof, Vrije School, H. Faukeliusschool en Regenboogschool.
Hoofdvestigingen o.b.s. Dolfijnenburch en c.b.s. Acaciahof
Sinds april 2009 zijn de hoofdvestigingen van de o.b.s. De Dolfijnenburch en de c.b.s. Acaciahof
gezamenlijk onder één dak gehuisvest in het gebouw Gen. Hakewill Smtihlaan 15/9.
Beide gebouwen zijn in 2009 onderwijskundig aangepast. B.s. Acaciahof is uitgebreid met 2 groepen en
een speelzaal die ook door b.s. Dolfijnenburch (en vanaf augustus 2014 door de H. Faukeliusschool) wordt
gebruikt.
Gelijktijdig met voornoemde voorzieningen is ook nieuwbouw gerealiseerd voor de Kinderopvang
Walcheren (K.O.W.) t.b.v. de voor- en naschoolse opvang.
Het middengebied bij deze scholen is in 2009 aangepast tot kiss and ride zone, terwijl het bestaande
speelterrein is aangepast tot multifunctionele sport- en spelvoorziening, die zowel door de (aanliggende)
scholen als door de wijk kan worden gebruikt.
Naast deze scholen ligt het gemeentelijke gymnastieklokaal Klarenbeek.
Er is voldoende leerlingenpotentieel. De verdeling onder-/bovenbouw leerlingen is ongeveer 45%-55%.
Op dit moment hebben beide scholen genormeerd teveel m² bvo. leegstand, niet alleen veroorzaakt
doordat er minder leerlingen zijn doch vooral ook door het feit dat ze beiden een dislocatie (Nederstraat
en Zuidsingel) in stand houden. De verwachting is dat die leegstand zal toenemen, vanwege de geringere
instroom van 4-jarige leerlingen vanuit Klarenbeek. E.e.a. leidt overigens op instituutsniveau niet tot
instandhoudings-problemen.
Uit exploitatieoogpunt is het gewenst om samen met beide schoolbesturen te bezien of de huisvesting
van beide hoofdvestigingen meer passend kan worden gemaakt door m² bvo af te stoten dan wel
daarvoor een herbestemming te zoeken. Zo wordt op dit moment onderzocht of in dit complex een
consultatiebureau kan worden gevestigd.
De beide scholen en enige kinderopvangorganisaties maken (samen met andere scholen) onderdeel uit
van het brede school netwerk Noord.
Deze voorziening aan de Gen. Hakewill Smithlaan zou zich in principe kunnen ontwikkelen tot een KC.
Zo’n ontwikkeling kan echter alleen van de grond komen en succesvol zijn als alle daarbij betrokken
partijen daaraan (bestuurlijk) willen meewerken.
Vervanging van dit complex is de komende 15 jaar niet aan de orde gelet op de (onderhouds-)
investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Als laatste onderdeel daarvan werden In 2013 in beide
scholen de buitenkozijnen vervangen.
Reeds in het IHP 2009-2030 (indicatie periode realisering 2012-2014) is aangegeven dat de vervanging
van het gemeentelijke gymnastieklokaal Klarenbeek noodzakelijk is.
Echter de ruimtelijke- en financiële mogelijkheden zijn/waren nog niet voorhanden (naastliggende kavel
CSW Gen. Eisenhowerlaan). In 2016/2017 is het reëel te veronderstellen dat er ruimtelijke mogelijkheden
ontstaan.
Gestreefd zou kunnen worden naar realisatie in de periode 2017-2018.
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Investerings- en inrichtingskosten € 926.000,--.
Vrije School Zeeland (VSZ)
Deze basisschool is sinds 1980/1984 gehuisvest aan de W. Arondeusstraat 59.
De leerlingen van deze basisschool komen behalve uit Middelburg ook uit andere omliggende gemeenten.
Deze school heeft een voldoende leerlingenpotentieel. Het leerlingenaantal is licht stijgend. De verdeling
onder-/bovenbouw leerlingen is ongeveer 50%-50%.
In 2008 is het schoolgebouw onderwijskundig aangepast aan de heden ten dage geldende normen voor
het basisonderwijs.
Sinds 2009 wordt voor- en naschoolse opvang aangeboden in het gebouw W. Arondeusstraat 59. Ook is in
dit gebouw een Vrije School peutergroep gevestigd.
Er is sprake van een verregaande samenwerking met bso de Buitenkans en peuterspeelzaal Madelief,
waarbij uitgangspunt is om een voorziening te zijn voor onderwijs, zorg en opvang voor kinderen van 0-13
jaar. De intentie is om door te groeien tot een KC.
Het is zeer wel denkbaar dat men in de toekomst een lokaal nodig heeft voor de dagopvang van 0-4
jarigen. Ook aanpassingen in het kader van passend onderwijs (zoals daar zijn time-out ruimten,
spreekkamers e.d.) vragen de aandacht.
De kosten van een dergelijke uitbreiding (t.b.v. dagopvang) zijn voor rekening van de
kinderopvangorganisatie. Evt. aanpassingen aan het schoolgebouw komen vanaf 2015 voor rekening van
de Vrije School.
Gelet op het stichtingsjaar en de (onderhouds-)investeringen in de afgelopen jaren, is vervanging van dit
gebouw de komende 15 jaar vooralsnog niet aan de orde.
De Vrije School maakt (met andere scholen en enige kinderopvangorganisaties) onderdeel uit van het
brede school netwerk Noord.
H. Faukeliusschool
Deze reformatorische basisschool is sinds 1977 gehuisvest aan het K. Rietbergkwartier 33.
In 2002 is dit gebouw uitgebreid en in 2008 is het schoolgebouw onderwijskundig aangepast aan de
heden ten dage geldende normen voor het basisonderwijs.
De school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen die woonachtig zijn in de wijken ten noorden van
het Kanaal. Vooral de laatste jaren is sprake van een toename van leerlingen vanuit St. Laurens. Daarnaast
trekt deze basisschool leerlingen uit de gemeente Veere en Vlissingen (20% van het aantal leerlingen).
Deze school heeft een ruim voldoende leerlingenpotentieel. De verdeling onderbouw-/ bovenbouw
leerlingen is ongeveer 57%-43%.
Het leerlingenaantal van deze school vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. De officiële
prognosecijfers (o.b.v. bevolkingscijfers) geven een afwijking te zien t.o.v. de doopcijfers. Er worden
derhalve meer leerlingen op deze school ingeschreven als op basis van de prognoses (van de
Middelburgse wijken) mag worden verwacht. Dit betreft de leerlingen van buiten Middelburg.
Naar verwachting zal deze basisschool de komende jaren structureel door tenminste 250 leerlingen
worden bezocht.
Gelet op de huidige capaciteit qua m² bvo en de structurele ruimtebehoefte die noodzakelijk is om
tenminste 250 leerlingen te kunnen huisvesten, is de komende jaren structurele uitbreiding van deze
school aan de orde. Het gaat dan om ongeveer 160 m² bvo.
Dit impliceert een investering qua uitbreiding (incl. inrichting) van € 336.000,-- prijspeil 2017. Een
toekomstige uitbreiding kan plaats vinden op het eigen (school)terrein.
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Het schoolbestuur heeft aangegeven te opteren voor een tijdelijke oplossing (plm. 5 jaar) middels
plaatsing van units gevolgd door volledige vervangende nieuwbouw elders in Middelburg.
Gelet op het in hoofdstuk 6 geformuleerde beleid, de uitgangspunten in hoofdstuk 7, de geldende
onderwijswetgeving, alsmede de beperkte investeringsmogelijkheden, zien wij dat niet als een reële
optie.
Verdere aanpassingen aan het gebouw (w.o. aanpassingen t.b.v. voor- en naschoolse opvang) blijven voor
rekening van het schoolbestuur/een kinderopvangorganisatie. Door ontwikkeling tot een Reformatorisch
KC behoort tot de mogelijkheden.
Ofschoon momenteel medegebruiksmogelijkheden voorhanden zijn bij enige andere basisscholen (in
Klarenbeek) zijn wij van mening dat het, gelet op de structurele ruimtebehoefte, niet voor de hand ligt
daarvan – structureel - gebruik te maken. Een evt. tijdelijk medegebruik achten wij wel een reële optie.
Gelet op de (onderhouds- en uitbreidings-) investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, alsmede de
zeer beperkte financiële investeringsruimte, is vervangende nieuwbouw voor dit gebouw (daterend uit
1977) de komende 15 jaar niet aan de orde.
Deze school maakt (met andere scholen en enige kinderopvangorganisaties) onderdeel uit van het brede
school netwerk Noord.

Regenboogschool
Deze basisschool is sinds 1978 gehuisvest aan de Gen. Hakewill Smtihlaan 3. In 1986 is dit gebouw
uitgebreid en in 2008 onderwijskundig aangepast aan de heden ten dage geldende normen voor het
basisonderwijs.
De leerlingen van deze basisschool komen uit de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.
Deze basisschool gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland (met
scholen gesitueerd tussen Den Helder en Axel).
Deze school heeft een voldoende leerlingenpotentieel. Het leerlingenaantal is licht stijgend. De verdeling
onder-/ bovenbouw leerlingen is ongeveer 52%-48%. Vanwege deze lichte stijging qua leerlingenaantal is
volgens het schoolbestuur wellicht over plm. 10 jaar uitbreiding noodzakelijk. De daadwerkelijke omvang
daarvan is nu nog niet in te schatten.
De behoefte aan voor- en naschoolse opvang is minimaal. In voorkomende gevallen wordt verwezen naar
aanwezige voorzieningen bij De Maneblussertjes.
Gelet op het stichtingsjaar en de (onderhouds-)investeringen die de afgelopen jaren, is vervanging van dit
gebouw de komende 15 jaar niet aan de orde.
Deze school maakt (met andere scholen en enige kinderopvangorganisaties) onderdeel uit van het brede
school netwerk Noord.
.
NOORD (BINNENSTAD EN NW. MIDDELBURG)
In dit gedeelte van Middelburg bevindt zich de Algemene Basisschool alsmede 2 dislocaties van
hoofdvestigingen van basisscholen t.w. dislocatie o.b.s. Uilenburch en dislocatie c.b.s. Acaciahof.
Dislocatie c.b.s. Acaciahof
Algemeen
In dit gedeelte van Middelburg bevinden zich een tweetal vestigingen (dislocaties) van de scholen
Uilenburch en Acaciahof, gevestigd aan resp. de Nederstraat 37 en Zuidsingel 128.
Beide dislocaties maken onderdeel uit van het brede school netwerk Noord.
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Beide vestigingen zijn administratief/financieel gezien onderdeel van een hoofdvestiging (resp. b.s.
Dolfijnenburch en Acaciahof GH Smithlaan) en hebben derhalve geen afzonderlijk Brinnr. Dat laatste
betekent dat zij financieel (bekostiging van het ministerie van OC&W) gezien ook onderdeel uitmaken van
beide genoemde hoofdvestigingen. Ook ten aanzien van de(wettelijke instandhoudingsnormen zijn beide
dislocaties derhalve onderdeel van beide hoofdvestigingen.
In het IHP 2009-2030 is aangegeven dat voor beide gebouwen vervangende nieuwbouw zou kunnen
plaatsvinden op de locatie Nederstraat 37.
Ook de kinderopvang (Nederstraat 39, onderdeel van de stichting K.O.W.), buitenschoolse opvang
(Nederstraat 37) en zorgvoorzieningen zouden dan kunnen worden geïntegreerd, alsmede een
voorziening voor bewegingsonderwijs (ter vervanging van de huidige voorziening aan de Rotterdamse
kaai).
Gelet op het aanwezige leerlingenpotentieel zou realisatie van een levensvatbaar en tijdbestendig KC, dan
wel een brede school waarin verregaand wordt samengewerkt, zeer zeker een goede kans van slagen
hebben.
Ook de thans aanwezige genormeerde leegstand in beide dislocaties zou in die situatie kunnen worden
opgelost.
Realisatie van een dergelijke KC-accommodatie (inclusief een nieuw gymnastieklokaal ter vervanging van
het huidige lokaal aan de Rotterdamse kaai dat zeer sterk is gedateerd en qua oppervlakte van de
oefenvloer niet meer voldoet aan de vastgelegde normering) en uitgaande van een aanname van het
aantal te huisvesten leerlingen van ongeveer 230, zou een noodzakelijk investeringsvolume betekenen
van € 2.792.000,-- (rond).
Dislocatie c.b.s. Acaciahof
Het bevoegd gezag van b.s. Acaciahof opteert niet voor een denominatieoverstijgend KC in Noord. Hun
voorkeur gaat uit naar ontwikkeling van een KC op de locatie Zuidsingel.
Vervanging van het gebouw Zuidsingel 128 heeft voor het bevoegd gezag van b.s. Acaciahof niet de 1 e
prioriteit. Die prioriteit ligt wat hen betreft bij vervanging van het gebouw van b.s. Wilgenhof (in
Dauwendaele).
De huidige situatie van beide dislocaties zal derhalve ongewijzigd blijven.
De dislocatie Zuidsingel 128 heeft, als onderdeel van de hoofdvestiging G.H. Smithlaan 9, een zodanig
leerlingenaantal dat het gebruik van het gebouw Zuidsingel 128 – probleemloos - kan worden
gecontinueerd. Slechts de genormeerde leegstand zal een punt van aandacht moeten zijn voor het
schoolbestuur.
Vervangende nieuwbouw van de dislocatie Zuidsingel 128 op dezelfde plaats is voor ons geen optie, gelet
op het (teruglopende) leerlingenaantal en de beschikbare capaciteit op brinnr. niveau.
Een dergelijke voorziening zou qua omvang dan hoogstens voor 4 groepen noodzakelijk zijn en dat achten
wij niet realistisch.
Dislocatie o.b.s. Uilenburch
Ten aanzien van de dislocatie Nederstraat 37 is het van belang te constateren dat het niet
onwaarschijnlijk is dat het leerlingenaantal van het brinnr. instituut Dolfijnenburch/Uilenburch reeds
medio 2017/2018 zodanig zal zijn afgenomen dat alle leerlingen kunnen worden gehuisvest in het
gebouw van de hoofdvestiging GH Smithlaan 9. Zoals bekend mag worden verondersteld gaat de
wetgeving inzake de bekostiging van onderwijshuisvesting er van uit dat scholen op één locatie c.q. in één
gebouw worden gehuisvest.
Mocht die situatie zich gaan voordoen dan zou dit sluiting betekenen voor de dislocatie Nederstraat 37.
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Overigens moet daarbij wel worden geconstateerd dat de leerlingen die op de fiets of te voet de
wijkscholen ten noorden van het Kanaal bezoeken dat nog steeds kunnen (blijven) doen via een
voldoende begaanbare en veilige weg en dat alle wijkscholen nog steeds binnen de maximale wettelijke
verwijsafstand zijn te bereiken.
Nadrukkelijk willen wij stellen dat vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie voor uitsluitend de
dislocatie Nederstraat 37 voor ons geen optie is, gelet op het leerlingenaantal (70-75 leerlingen) en de
terugloop van het aantal leerlingen op brinnr. niveau binnen nu en 4 jaar.

Algemene Basisschool
Deze basisschool is sinds 2000 gehuisvest aan de Zuidsingel 17. Dit gebouw is destijds aangepast t.b.v. het
basisonderwijs. In 2004 heeft dit gebouw een uitbreiding ondergaan. Daarnaast zijn sinds een aantal jaren
een aantal groepen - tijdelijk - gehuisvest in het gebouw Molenwater 4a, in eerste instantie twee groepen
en sinds augustus 2014 drie groepen.
De leerlingen van deze basisschool komen uit alle wijken in Middelburg.
De verdeling onder-/ bovenbouw leerlingen is ongeveer 48%-52%. Volgens de leerlingenprognoses zal het
leerlingenaantal zich de komende jaren naar verwachting stabiliseren. Vanaf 2018 zal een geleidelijke
leerlingendaling plaatsvinden. Huisvesting van de extra leerlingen kan plaatsvinden in het gebouw
Molenwater 4a.
In oktober 2014 hebben de besturen van de A.B.S. en de stichting Kinderopvang Walcheren een
intentieverklaring ondertekend om te komen tot een onderwijs-, zorg en opvangvoorziening voor
kinderen van 0-12 jaar.
Om de kinderen in dat KC een goede en veilige plek te kunnen geven opteert men er voor dat de kinderen
in of in de directe omgeving van de school aan de Zuidsingel 17 kunnen worden gehuisvest, zodat vanuit 1
pedagogische gedachte, vanuit 1 team, (nagenoeg) onder 1 dak gewerkt kan worden.
Men denkt daarbij aan het meer gebruik maken van lokalen in het gebouw Molenwater 4a (met
aanpassing van inrichting, entree en bereikbaarheid) dan wel het aanpassen van het gebouw Zuidsingel
(zodat kinderen van 0-6 jaar voor dagopvang en voor de peutergroep op de begane grond kunnen worden
gehuisvest). De kosten van dergelijke aanpassingen zijn vanaf 2015 voor rekening van de A.B.S. dan wel de
kinderopvangorganisatie.
Vervangende nieuwbouw van het gebouw Zuidsingel is de komende 15 jaar niet aan de orde.
Voor het bewegingsonderwijs maakt deze basisschool gebruik van het gymnastieklokaal Molenwater; dit
lokaal is medio 2000 geheel gerenoveerd en voldoet aan de eisen.
Deze school maakt (met andere scholen en enige kinderopvangorganisaties) onderdeel uit van het brede
school netwerk Noord.
ST. LAURENS
In deze kern bevindt zich b.s. Palmenhof, gehuisvest aan de Noordweg 442.
Het schoolgebouw dateert uit 1946 en is daarmee het oudste nog in gebruik zijnde basisschoolgebouw.
In het IHP 2009-2030 wordt o.a. vervangende nieuwbouw voor deze basisschool aangegeven,
samenhangend met te realiseren woningbouw in deze kern.
Die woningbouw, onontbeerlijk voor de toekomst van deze school, zal op z’n vroegst pas medio 2018 de
eerste kinderen in de basisschoolleeftijd opleveren.
Op grond van bevolkingscijfers kan worden geconstateerd, dat op zich in St. Laurens voldoende
leerlingenpotentieel aanwezig is, echter heel veel kinderen volgen onderwijs op basisscholen in
Klarenbeek.
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Na 2003 is het leerlingenaantal gestaag gedaald (van 92 naar 56 op 1 oktober jl.).
De verdeling onderbouw-/ bovenbouw leerlingen is ongeveer 46%-54%. Op basis van de huidige in- en
uitstroomgegevens zal die verhouding de komende jaren ongunstiger worden. Er wordt jaarlijks gewerkt
met 3 groepen, onderwijskundig gezien een moeilijke situatie.
Het schoolbestuur realiseert zich terdege dat er feitelijk geen toekomstperspectief meer is voor deze
basisschool en beziet de situatie van jaar tot jaar.
Het is zeer wel denkbaar dat het schoolbestuur – binnen afzienbare tijd - bij verdere terugloop (o.g.v.
financiële- en onderwijskundige redenen) – noodgedwongen - zal moeten besluiten tot opheffing van
deze school.
De voorziening ‘’nieuwbouw’’ zoals opgenomen in het vorige IHP is zowel voor ons college als voor het
schoolbestuur geen reële optie meer.
Indien deze basisschool zijn deuren sluit zijn de leerlingen uit St. Laurens aangewezen op basisscholen in
Klarenbeek en/of de Griffioen. Deze basisscholen bevinden zich binnen de maximale wettelijke
verwijsafstand en hebben voldoende ruimte om deze leerlingen te huisvesten.
Sluiting van b.s. Palmenhof zal ook consequenties hebben voor het gebruik van het gymnastieklokaal St.
Laurens, aangezien dit de enige basisschool is die hiervan gebruik maakt.
Na een mogelijke sluiting van genoemde basisschool kan ook het gymnastieklokaal aan de
onderwijsbestemming worden onttrokken.

ZUID (MAGISTRAATWIJK, ERASMUSWIJK, VELDZIGT, REYERSHOVE EN ESSENVELT)
In dit gedeelte van Middelburg bevinden zich de volgende basisscholen: o. b.s. Leeuwenburch, c.b.s.
Cypressenhof en de ref. P. Immensschool.
b.s. Leeuwenburch en b.s. Cypressenhof
Sinds 1 augustus 2002 zijn deze basisscholen gehuisvest in het brede school gebouw ’t Palet aan de
Baljuwlaan/Rentmeesterlaan en maken onderdeel uit van de Brede School Zuid.
In deze accommodatie zijn ook een gymnastieklokaal, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en
welzijnsvoorzieningen opgenomen.
B.s. Cypressenhof maakt reeds een groot aantal jaren structureel (mede)gebruik van groepsruimten in b.s.
De Leeuwenburch. De noodzaak tot uitbreiding is niet aanwezig.
Er is een ruim voldoende leerlingenpotentieel. Over een aantal jaren zijn extra leerlingen te verwachten
uit de uitbreidingswijk Essenvelt. Op dit moment worden deze scholen ook bezocht door een aantal
leerlingen uit de wijk Mortiere.
Deze voorziening kan zich in beginsel ook door ontwikkelen tot een KC. Er zijn geen signalen dat die
doorontwikkeling zal plaats vinden.

P. Immensschool
Deze reformatorische basisschool is sinds 1980 gehuisvest aan de Schoutstraat 5. In 2007 is dit gebouw
onderwijskundig aangepast aan de heden ten dage geldende normen voor het basisonderwijs.
De school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen die woonachtig zijn in de wijken ten zuiden van het
Kanaal (± 50%) en uit Arnemuiden (± 50%).
Op zich heeft deze school een voldoende leerlingenpotentieel. De verdeling onderbouw-/ bovenbouw
leerlingen is ongeveer 48%-52%.
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Bij deze basisschool bestaat behoefte aan werkruimten, een time-out ruimte, een leslokaal, een grotere
teamkamer en een douche- en verkleedruimte. Men oriënteert zich op de mogelijkheden om
peutergroepen te starten in samenwerking met de stichting KOW op de locatie Meiveldpad.
Dergelijke voorzieningen worden gerekend tot aanpassingen en komen voor rekening van het
schoolbestuur en/of kinderopvangorganisatie.
Het leerlingenaantal van deze school vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. Er worden meer
leerlingen op deze school ingeschreven als op basis van de prognosecijfers mag worden verwacht.
Gelet op de huidige capaciteit qua m² bvo en de tijdelijke ruimtebehoefte die noodzakelijk is om
tenminste ongeveer 220 leerlingen te kunnen huisvesten, is de verwachting dat vanaf 2016 gedurende
ongeveer 10 jaar een tijdelijke uitbreiding van deze school aan de orde is. Het gaat dan om ongeveer 60
m² bvo. Het schoolbestuur opteert voor huur van ruimte bij de KOW locatie Meikever. Deze locatie ligt in
de directe nabijheid van genoemde basisschool.
Indicatie huurkosten € 2.600,-- per jaar, alsmede kosten 1e inrichting € 8.100,--.
Gelet op de (onderhouds- en aanpassings-) investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, alsmede de
zeer beperkte financiële investeringsruimte, is vervangende nieuwbouw voor dit gebouw (daterend uit
1980) de komende 15 jaar niet aan de orde.
Op dit moment is de vraag vanuit ouders voor kinderopvang minimaal te noemen.

DAUWENDAELE EN MORTIERE
In dit gedeelte van Middelburg bevinden zich de volgende basisscholen: b.s. Vossenburch, b.s. Wilgenhof
en b.s. Franciscusschool.
O.b.s. Vossenburch is gehuisvest aan de Roozenburglaan 163a. Deze huisvesting dateert uit 1969/1970. In
2008 is het gebouw onderwijskundig aangepast.
C.b.s. Wilgenhof is gehuisvest aan de Kriekenhof 38. Deze huisvesting dateert uit 1973. In 2001 is deze
huisvesting uitgebreid met 2 groepen.
R.k.b.s. Franciscusschool is gehuisvest aan de Westmede 71/73. Deze huisvesting dateert uit 1974 en is
uitgebreid in 2002 en 2009. Onderwijskundige aanpassingen hebben plaatsgevonden in 2006.
Er is voldoende leerlingenpotentieel en een nagenoeg evenwichtige verdeling van het aantal leerlingen in
de onder- en bovenbouw (Wilgenhof 50%-50%, de beide andere scholen 48%-52%).
Er is sprake van stagnatie in de oplevering van woningen in de uitbreidingswijk Mortiere. Dit heeft tot
gevolg dat de 3 scholen verhoudingsgewijs weinig kinderen uit die wijk kunnen inschrijven.
Gezamenlijk geven de 3 genoemde basisscholen inhoudelijk vorm aan de Brede School Dauwendaele-/
Mortiere.
Fysiek zijn de 3 basisscholen echter nog op 3 afzonderlijke locaties gehuisvest. Technisch/bouwkundig
gezien verkeren de gebouwen van de 3 scholen in een goede staat. De onderwijskundige uitstraling en
gebruiksmogelijkheden zijn uiteraard gerelateerd aan de periode waarin deze scholen zijn gebouwd te
weten eind zestiger/begin zeventiger jaren.
In de wijkvisie Dauwendaele/Mortiere is aangegeven dat herhuisvesting van de 3 basisscholen in de
toekomst van groot belang is voor de verdere revitalisering van de wijk Dauwendaele.
Net als in andere wijken in Middelburg zou zich ook in deze wijk een levensvatbaar en tijdbestendig KC
kunnen ontwikkelen dan wel een brede school waarin verregaand wordt samengewerkt.
Zoals reeds eerder werd gesteld is de aanwezigheid van voldoende (bestuurlijk) draagvlak, alsmede
samenwerking bij de betrokken partners in die situatie essentieel.
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De totstandkoming van een KC moet immers geïnitieerd worden door de betrokken samenwerkingspartners. De ontwikkeling van een dergelijk KC zou ook in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de
bevordering van de integratie en het tegengaan van segregatie.
In het vorige IHP was de herhuisvesting van deze 3 basisscholen al vastgelegd.
Een belangrijk aandachtspunt is de nieuwe locatie van genoemde voorziening (uit oogpunt van goede
bereikbaarheid, alsmede beschikbaarheid).
Die keuze is van belang voor de start, de verdere vormgeving en de daadwerkelijke realisatie. Het is van
het grootste belang dat dit proces in een aangesloten periode verloopt.
De positie van de onderwijsvoorziening De Lonneboot in Nw. en St. Joosland dient bij het maken van die
keuze eveneens in de beschouwingen te worden betrokken. Bekostigingsvoorwaarde van rijkswege om de
status van nevenvestiging te behouden, is dat binnen een straal van 2000 meter hemelsbreed geen
andere basisscholen zijn/worden gevestigd. Een evt. keuze voor een nieuwbouwlocatie in de
uitbreidingswijk Mortiere brengt die status in gevaar. De Mortiere is nagenoeg geheel binnen deze
afstand gesitueerd.
Uit oogpunt van goede spreiding en bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen is in stand houding van
deze nevenvestiging noodzakelijk.
Onderdeel van een nieuwe KC-/brede school accommodatie in Dauwendaele/Mortiere zal ook moeten
zijn de realisatie van een nieuw gymnastieklokaal. Het huidige lokaal aan de Roozenburglaan dateert uit
1971.
Vervangende nieuwbouw van dit lokaal op de nieuwe locatie van de 3 scholen is dan logisch. Er kan uit
oogpunt van benodigde capaciteit worden volstaan met één gymnastieklokaal.
Investeringskosten Vossenburch € 1.539.000,-Investeringskosten Wilgenhof € 1.667.000,-Investeringskosten Franciscusschool € 2.013.000,-Investeringskosten gymnastieklokaal € 952.000,-Investeringskosten grond € 1.966.000,-Herontwikkeling kan plaats vinden van de bestaande scholenkavels en de gymnastiekkavel.
Indicatie periode van realisering: 2018-2020.

ARNEMUIDEN
In deze kern bevinden zich de volgende basisscholen: b.s. ’t Vierschip, b.s. Oleanderhof en de Joos van
Larenschool.

b.s. ’t Vierschip
Deze basisschool is sinds 1 augustus 1997 gehuisvest op de locatie aan het Oostgat 15/17 te Arnemuiden.
In 2008 is deze locatie aangepast in het kader van onderwijskundige vernieuwingen.
Deze school heeft een voldoende leerlingenpotentieel. De verdeling onderbouw-/ bovenbouw leerlingen
is ongeveer 51%-49%.
Gelet op de (onderhouds-)investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan is vervanging van beide
gebouwen (daterend uit resp. 1988 en 1990) de komende 15 jaar niet aan de orde.
De voor- en naschoolse opvang is vanaf de start van dit schooljaar volledig geregeld op deze school. Ook
leerlingen van b.s. Oleanderhof maken hiervan gebruik. Men oriënteert zich op de mogelijkheid om ook
de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf hier onder te brengen.
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b.s. Oleanderhof
Deze basisschool is sinds 1 augustus 2005 gehuisvest in de nieuwbouw aan de Pereboomweie 1 in
Arnemuiden.
Deze school heeft een ruim voldoende leerlingenpotentieel. De verdeling onder-/ bovenbouw leerlingen
is ongeveer 53%-47%.
De leerlingen van deze school gaan voor de voor- en naschoolse opvang naar b.s. ’t Vierschip.
Joos van Larenschool
Deze basisschool is gehuisvest aan de Clasinastraat 3 in Arnemuiden. Dit gebouw dateert uit 1978 en is in
2006 onderwijskundig aangepast aan de heden ten dage geldende normen voor het basisonderwijs.
Deze basisschool gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag
uitgaande van de Ger. Gemeente in Nederland te Arnemuiden en wordt in stand gehouden middels een
overeenkomst gemiddelde schoolgrootte met scholen van andere schoolbesturen van dezelfde
denominatie (in Zeeland). Genoemde overeenkomst expireert op 1 augustus 2017. Het schoolbestuur
onderzoekt de mogelijkheden om een nieuwe overeenkomst af te sluiten.
Deze school heeft een voldoende leerlingenpotentieel. De verdeling onder-/ bovenbouw leerlingen is
ongeveer 61%-39%. De komende jaren zal het aantal leerlingen toenemen. Deze toename kan binnen het
bestaande gebouw worden opgevangen. De komende 10 tot 15 jaar zullen dan ook naar verwachting
geen huisvestingsvoorzieningen noodzakelijk zijn.
Deze school heeft geen voor- en naschoolse opvang.
Vervanging van dit gebouw is de komende 15 jaar evenmin aan de orde gelet op de (onderhouds-)
investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Als laatste onderdeel daarvan werden In 2013 de
buitenkozijnen vervangen.
Voor het bewegingsonderwijs maken de 3 basisscholen gebruik van de sporthal De Blikken (gesticht in
2005) in Arnemuiden.
B.s. ’t Vierschip heeft de ambitie om samenwerking te zoeken met b.s. Oleanderhof. Een KC zou t.z.t. een
kans van slagen kunnen hebben. Op dit moment is die kans van slagen echter zeer klein te achten.

NW. EN ST. JOOSLAND
In deze kern bevindt zich de nevenvestiging b.s. De Lonneboot, administratief verbonden aan b.s. De
Vossenburch.
De school is gelegen aan de Van Akenstraat 1 te Nw. en St. Joosland. Deze huisvesting dateert uit 1978.
Deze huisvesting is uitgebreid in 1995 en 2001. Onderwijskundige aanpassingen zijn gerealiseerd in 2008.
Deze nevenvestiging wordt ook bezocht door een aantal kinderen uit de wijk Mortiere. Het gaat dan om
plm. 25% van het totale leerlingenaantal.
Er is een ruim voldoende leerlingenpotentieel. De verdeling onder-/ bovenbouw leerlingen is ongeveer
61%-39%.
Gelet op de (onderhouds-)investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan is vervanging van dit gebouw
de komende 15 jaar niet aan de orde.
De voor- en naschoolse opvang bevindt zich op de locatie Van Akenstraat 1a.
Deze voorziening kan zich door ontwikkelen tot een KC.
De afgelopen jaren is het leerlingenaantal van deze nevenvestiging gestaag toegenomen. Deze
nevenvestiging had daardoor te kampen met ruimtegebrek. Per augustus 2014 is het ruimtetekort
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opgelost doordat de huisvesting is uitgebreid met een unit. Naar verwachting is deze unit ongeveer 10
jaar noodzakelijk om alle leerlingen huisvesting te kunnen bieden.
Voor het bewegingsonderwijs maakt deze basisschool (op loopafstand) gebruik van het gymnastieklokaal
dat onderdeel is van het dorpshuis.
Gelet op de (onderhouds-)investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan is vervanging van
laatstgenoemde accommodatie de komende 15 jaar eveneens niet aan de orde.
De school participeert in de brede school Dauwendaele/Mortiere.
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Voorzieningen so/vso en voortgezet onderwijs op instituuts-/bestuursniveau.
Zoals bij de trends en actuele ontwikkelingen (hoofdstuk 4) reeds is aangegeven is met ingang van 1
augustus 2014 Passend Onderwijs ingevoerd.
Dit schooljaar en vooral ook de komende schooljaren zal duidelijk worden in hoeverre Passend Onderwijs
daadwerkelijk veranderingen teweeg zal brengen in het onderwijs.
Enige jaren geleden hebben de besturen van de Mondia scholengroep (Nehalennia SSG en het
Scheldemond College) en de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (C.S.W.) besloten de
mogelijkheden te bezien of intensieve samenwerking (denominatie overstijgend) vooral ten aanzien van
het VMBO onderwijs tot de mogelijkheden behoort. In een later stadium zijn ook de besturen van
stichting De Korre (Klimopschool) en de stichting Respont (sbo ’t Springtij, Asteriacollege, SO Keurhove en
Odyzeecollege) betrokken bij de gesprekken om gezamenlijk een optimaal onderwijsaanbod en
onderwijshuisvesting voor alle leerlingen binnen het V.O. op Walcheren te realiseren.
Die samenwerking gaat over de gemeentegrenzen heen en omvat geheel Walcheren.
In het kader van genoemde samenwerking hebben beide V.O. besturen meermalen overleg gevoerd met
het ministerie van OC&W om te bezien op welke wijze zij – daarbij de grenzen van de onderwijswetgeving
opzoekend – het VMBO onderwijs op Walcheren en daarmee samenhangend de huisvesting kunnen
verbeteren en optimaliseren.
Dat is een moeilijk en langdurig proces, want de onderwijswetgeving is weinig flexibel en e.e.a. staat of
valt met de bereidheid van de rijksoverheid om medewerking te verlenen aan de invoering van nieuwe
(experimentele) onderwijsontwikkelingen.
Bij deze plannen/gedachten voor het VMBO Walcheren, en daaraan gerelateerd de huisvestingideeën, is
in eerste instantie - op hoofdlijnen – uitgegaan van het volgende:
- locatie S.W. Churchill-laan (CSW): MAVO VMBO Walcheren en onderbouw basiskaderopleidingen
Walcheren;
- locatie Gen. Eisenhowerlaan (CSW): niet meer noodzakelijk voor het VMBO onderwijs;
- locatie Kruisweg (Nehalennia SSG): bovenbouw basiskaderopleidingen VMBO Walcheren en
basisvoorzieningen techniek onder- en bovenbouw;
- locatie Weijevlietplein Vlissingen (CSW Bestevaer): MAVO VMBO Walcheren
- locatie Weijevlietplein Vlissingen (Scheldemond gebouw B): onderbouw basiskaderopleidingen VMBO
Walcheren
- locatie Edisonweg Vlissingen (Technum): bovenbouw techniek VMBO Walcheren
De scholen bevinden zich nu in de uitwerkingsfase. Daarbij is het mogelijk dat de verdeling over de
locaties, zoals hierboven geschetst, nog wijzigt. De ontwikkelingen bij genoemde V.O. scholen hebben er
voor gezorgd dat ook de besturen van stichting Respont en De Korre zich hebben gebogen over de
positionering van de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit
heeft er in geresulteerd dat zij de wens hebben geuit om de VSO-scholen dichter bij de VMBO-scholen te
positioneren. Dit sluit aan bij de eerder genoemde ideeën van het bestuur van het
samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren, waar zij immers ook deel van
uitmaken, die zoals gezegd de komende jaren worden uitgewerkt.
Als laatste noemen wij het OPDC Griffioen, dat nu nog een aparte voorziening is. Het is de intentie van de
beide schoolbesturen en van het bestuur van het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
Walcheren om op middellange termijn (niet eerder dan in 2017) de OPDC leerlingen (middels
kleinschalige en flexibele eenheden) op te vangen binnen de reguliere VO scholen, dan wel middels
samenwerking met voorzieningen voor voortgezet speciaal onderwijs.
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Het zal duidelijk zijn dat al met al gesproken kan worden van een complexe operatie. Er zal in de toekomst
sprake zijn van uitwisseling van leerlingen tussen scholen onderling en ook over de gemeentegrenzen
heen. Dit zal nog veel overleg en afstemming vergen.
Op dit moment zijn door de betrokken schoolbesturen nog geen besluiten genomen. Men verwacht dat
op z’n vroegst te kunnen doen eind 2015/begin 2016. Dan zal ook pas duidelijk zijn wat de definitieve
consequenties zullen zijn voor de huisvesting voor de verschillende scholen (qua omvang en
investeringsbehoefte). Als streefdatum voor effectuering van de hiervoor geschetste plannen gaan de
schoolbesturen voor de 1e fase (de integratie van de reguliere VMBO-opleidingen) in beginsel uit van
1 augustus 2016. Indien noodzakelijk wordt die datum bijgesteld. De 2e fase (de integratie van OPDC en
VSO) zou in de jaren daarna kunnen plaats vinden.
In dit IHP is het op dit moment nog niet mogelijk al concreet (qua omvang en investering) aan te geven
welke investeringen evt. t.z.t. noodzakelijk zijn.
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia scholengroep)
NEHALENNIA SSG
Genoemde stichting is sinds 1-1-2012 bevoegd gezag van Nehalennia SSG en het Scheldemond College (in
Vlissingen).
Nehalennia SSG is gehuisvest op de locaties Breeweg 71e (HAVO/VWO) en Kruisweg 2 (VMBO).
Het Scheldemond College is gehuisvest aan het Weijevlietplein in Vlissingen.
Sinds de ingebruikname van de locatie Breeweg 71e in 2003 door Nehalennia SSG is het aantal
HAVO/VWO leerlingen gestaag toegenomen. Die leerlingentoename heeft erin geresulteerd dat deze
locatie in 2010 permanent is uitgebreid.
Ondanks de gerealiseerde uitbreiding blijft er een tekort aan ruimte bestaan voor de HAVO/VWO
populatie. De leerlingentoename wijkt zeer sterk af van de prognosecijfers. Nehalennia Breeweg is de
laatste jaren populair bij de Walcherse schoolverlaters van groep 8.
Om het acute ruimtetekort te verhelpen zijn in augustus 2012 een aantal units geplaatst op de locatie
Kruisweg. Ook in augustus 2013 en 2014 waren wederom extra units noodzakelijk.
Zoals wij in hoofdstuk 4 reeds hebben aangegeven is richting de directies van zowel Nehalennia SSG als de
CSW dit jaar aangegeven dat zij meer inspanningen moeten verrichten om de toestroom van leerlingen
zoveel mogelijk op te vangen binnen de bestaande huisvestingscapaciteit van beide scholen.
De verwachting is dat komend schooljaar het laatste jaar is dat nog sprake is van enige groei. Daarna zal
ook bij het V.O. de leerlingendaling inzetten en kunnen de geplaatste units successievelijk buiten gebruik
worden gesteld, tenzij deze een rol zouden spelen bij de realisatie van de eerder geschetste plannen van
gezamenlijke huisvesting.
Noch het schoolbestuur noch wij kunnen echter exact inschatten wanneer precies en om hoeveel units
het dan telkens zal gaan.
De VMBO-locatie Kruisweg 2 is per 1 augustus 2010 uitgebreid en volledig onderwijskundig aangepast aan
de nieuwste inzichten (laatste fase van de huisvestingsoperatie V.O. uit de negentiger jaren).
Behalve de eigen VMBO-ruimten maakt Nehalennia ook gebruik van de voorzieningen bij het Technum in
Vlissingen.
Bij de realisatie van genoemde VMBO-voorziening is destijds uitgegaan van een zeer voorzichtige groei
van het aantal VMBO-leerlingen. De groei is langzaam ingezet, doch inmiddels zijn ook de VMBOprognosecijfers achterhaald. De groeitrend van 2012 heeft zich doorgezet in 2013 en 2014.
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Hierdoor was het noodzakelijk om ook voor het VMBO een aantal extra units te plaatsen op de locatie
Kruisweg, teneinde het capaciteitstekort op te lossen.
In het kader van de hiervoor geschetste VMBO Walcheren ontwikkelingen en het daaraan gelieerde
tijdpad is op dit moment onduidelijk hoelang de voor het VMBO geplaatste units nog moeten worden
gehandhaafd. Bij besluitvorming inzake het – op énig moment - al dan niet buiten gebruik stellen (van een
deel) van de units is het belangrijk er rekening mee te houden dat de VMBO Walcheren ontwikkelingen
daarbij niet worden geblokkeerd.
Ten behoeve van het bewegingsonderwijs maakt Nehalennia SSG gebruik van 3 eigen zalen aan de
Kruisweg en van de zalen in het sportcomplex De Sprong (opgeleverd in januari 2013).
De komende 15 jaar is er geen aanleiding om over te gaan tot vervangende nieuwbouw van de huidige
locaties.
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren
CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP WALCHEREN
Deze scholengemeenschap is gehuisvest op de locaties Elzenlaan 4 (HAVO/VWO) en
S.W. Churchill-laan 8/Gen. Eisenhowerlaan 25 (VMBO), alsmede in Vlissingen (Weyevlietplein).
In 2013 is de HAVO/VWO locatie Elzenlaan 4 uitgebreid. De hoofdingang is daarbij verplaatst naar de
Griffioenstraat. Genoemde afdeling beschikt over voldoende capaciteit.
Ten behoeve van het bewegingsonderwijs maakt de CSW voor de HAVO/VWO leerlingen gebruik van de
zalen in het sportcomplex De Sprong (opgeleverd in januari 2013).
In het vorige IHP was voor de CSW de volgende voorziening opgenomen: vervangende nieuwbouw van
het gebouwdeel Elzenlaan uit 1962.
Op basis van de geformuleerde uitgangspunten komt dit oudste gebouwdeel in deze planperiode in
aanmerking voor vervangende nieuwbouw.
Realisatie van deze voorziening zou kunnen plaatsvinden medio 2020-2022.
Indicatie investeringskosten (incl. sloopkosten): € 5.200.000,--.
De afgelopen jaren is sprake geweest van een teruggang van het aantal VMBO leerlingen bij de C.S.W.
Hierdoor is – genormeerd gezien – aanzienlijke leegstand ontstaan in het gebouw Gen. Eisenhowerlaan
25.
In het kader van de plannen/gedachten voor een VMBO Walcheren is dit gebouw niet meer noodzakelijk.
Het gebouw S.W. Churchill-laan 8 is in het kader van genoemde VMBO Walcheren plannen bestemd voor
de huisvesting voor de MAVO en onderbouw basiskaderopleidingen.
Om die bestemming binnen VMBO Walcheren te kunnen vervullen zal moeten worden bezien op welke
wijze het gebouw kwalitatief op het vereiste niveau gebracht kan worden.
Zoals reeds eerder is aangegeven, is het In dit IHP op dit moment nog niet mogelijk al concreet (qua
omvang en investering) aan te geven welke investeringen daarvoor evt. t.z.t. noodzakelijk zijn.
Ten behoeve van het VMBO bewegingsonderwijs heeft men nu nog de beschikking over 4 eigen zalen
(1 aan de Gen. Eisenhowerlaan en 3 aan de S.W. Churchill-laan). T.z.t. zal dit aantal als gevolg van de
VMBO-operatie worden teruggebracht naar 3 zalen.
De komende 15 jaar is er geen directe aanleiding om over te gaan tot vervangende nieuwbouw van de de
S.W. Churchill-laan, mits het gebouw kwalitatief op het vereiste niveau kan worden gebracht..
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INTERNATIONALE SCHAKELKLAS (ISK)
De ISK is een samenwerkingsproject (voor asielzoekerskinderen uit het AZC Goes en AZC Middelburg
[begin 2015], EU-burgers en statushouders uit heel Zeeland) van de CSW en de Mondia scholengroep dat
tot 1 augustus 2014 was gehuisvest aan de Zeerustlaan 2.
Het is de enige onderwijsvoorziening waar het aantal te verwachtte leerlingen niet kan worden
geprognosticeerd op basis van bevolkingscijfers. Immers de hiervoor geschetste doelgroep zijn allen
leerlingen die onverwachts Nederland binnen komen als vluchteling, EU-burger dan wel statushouder zijn.
In de praktijk is de toe-/afname van het aantal ISK leerlingen door niemand te voorspellen.
De locatie Zeerustlaan is voorbestemd voor woningbouw (uitbreidingsplan Rittenburg); daartoe is dit
gebouw in november jl. gesloopt.
Met het bestuur van het ISK project heeft voor de zomervakantie 2014 overleg plaatsgevonden over een
nieuwe huisvesting.
Deze is gevonden aan de Grevelingenstraat.
Sinds 1 augustus 2014 is het project gehuisvest aan de Grevelingenstraat 12 in een voormalig gebouw van
het ROC. Genoemde locatie is aangepast voor 5 groepen. In december 2014 heeft besluitvorming in de
raad plaats gevonden om vanwege verdere toename van het aantal leerlingen, extra huisvesting voor 4
groepen leerlingen te realiseren.
De verwachting is, dat die extra huisvesting in februari 2015 beschikbaar komt.
Er wordt vanuit gegaan dat deze huisvesting aan de Grevelingenstraat de komende 10 jaar voor het ISK
project ter beschikking zal staan.
De aangegeven voorziening voor dit project uit het vorige IHP is inmiddels achterhaald.
Stichting Calvijncollege
CALVIJN COLLEGE
Deze school voor voortgezet onderwijs heeft een hoofdvestiging in de gemeente Goes, alsmede
nevenvestigingen in de gemeenten Reimerswaal, Tholen en Middelburg.
De Middelburgse vestiging is sinds 1 augustus 1995 gehuisvest op de locatie Kruitmolenlaan 60, uitgebreid
in 2004 en daardoor geschikt voor 489 leerlingen.
Gelet op het huidige leerlingenaantal van het Calvijn College zullen de komende jaren naar verwachting
geen voorzieningen (i.c. uitbreiding) noodzakelijk zijn.
In de toekomst is het de bedoeling dat genoemde stichting zelf zorg draagt voor de vervangende
nieuwbouw van deze nevenvestiging.
Stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Walcheren
O.P.D.C. GRIFFIOEN/REBOUND WALCHEREN
Dit ‘instituut’ viel van 1 augustus 2002 t/m 31 oktober 2013 onder de stichting Samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs Walcheren (een stichting van de besturen van praktijkschool ’t Bolwerk, Mondia
scholengroep en de C..S.W.) en is op 1 november 2013 onder het bevoegd gezag gekomen van Passend
Voortgezet Onderwijs Walcheren. Het is gehuisvest aan de Griffioenstraat 38.
Dit zgn. orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) is opgericht met als belangrijkste doelstelling de in
stand houding van een boven schoolse onderwijsvoorziening voor leerlingen met een bijzondere
ondersteuningsvraag.
.
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De leerlingen van genoemd O.P.D.C. zijn ingeschreven als leerling op één der scholen voor voortgezet
onderwijs in Middelburg en Vlissingen.
De afgelopen jaren is het beleid van de betrokken scholen er op gericht geweest om het onderwijs voor
de zorgleerlingen zoveel mogelijk binnen de reguliere scholen te laten plaatsvinden.
Men is daarin succesvol geweest.
In het kader van Passend Onderwijs is het de intentie van genoemd bestuur om de OPDC leerlingen in de
naaste toekomst (middels kleinschalige en flexibele eenheden) geheel op te vangen binnen de reguliere
VO scholen, dan wel middels samenwerking met voorzieningen voor voortgezet speciaal onderwijs.
Men heeft de intentie om aan te sluiten bij de plannen zoals die de komende jaren vorm worden gegeven
voor het VMBO Walcheren.
Die ontwikkeling impliceert dat op termijn het gebouw Griffioenstraat 38 niet meer voor het onderwijs
noodzakelijk zou zijn. Datzelfde geldt ook voor de huisvesting van het reboundproject.

Stichting Respont
S.B.O. ‘t SPRINGTIJ
Deze school voor speciaal basisonderwijs is gehuisvest aan de Grevelingenstraat 8 en heeft een
nevenvestiging in Vlissingen (De S. Lohmanlaan).
In 2008 is de Middelburgse vestiging uitgebreid, zijn onderwijskundige aanpassingen gerealiseerd en heeft
vervangende nieuwbouw plaatsgevonden van het gymnastieklokaal.
De aangegeven voorzieningen zijn gerealiseerd in een gezamenlijk integraal plan met de naastgelegen
Klimopschool en vormen als gebouw één geheel.
Deze school heeft de laatste 10 jaar te kampen gehad met een – sterker - teruglopend leerlingenaantal.
Hierdoor is relatief gezien veel leegstand ontstaan. Ook de nevenvestiging in Vlissingen heeft hiermee te
kampen.
Op de laatste tel datum (1-10-2014) hadden beide vestigingen samen een leerlingenaantal van 198.
Naar verwachting zal het leerlingenaantal binnen nu en 5 jaar teruglopen naar ongeveer 150 leerlingen.
Het schoolbestuur is van mening dat het in stand houden van 2 vestigingen voor een dergelijk
leerlingenaantal uit onderwijs-, organisatorisch- en financieel oogpunt niet gewenst is en opteert voor
huisvesting van alle leerlingen op één locatie. Men heeft daarbij een voorkeur voor de Middelburgse
vestiging.
Deze vestiging heeft voldoende capaciteit om alle leerlingen dan te kunnen huisvesten. Het schoolbestuur
onderzoekt momenteel de concrete mogelijkheden. Medio 2015 zal daarover naar verwachting
duidelijkheid ontstaan. Dan zal ook duidelijk worden welke evt. aanpassingen noodzakelijk zijn.
Men heeft op dit moment de beschikking over een naschoolse opvang, terwijl daarnaast enige
groepsruimten worden gebruikt door de naastgelegen Klimopschool.
ASTERIACOLLEGE
Deze school (vso-zmok) is gehuisvest op de locatie Korczakstraat 1 en heeft te maken met een
teruglopend leerlingenaantal. Op de laatste tel datum waren 38 leerlingen ingeschreven.
In 2010 zijn de praktijkruimten in deze school onderwijskundig aangepast. Als gevolg van de terugloop van
het aantal leerlingen is in toenemende mate sprake van leegstand.
Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven hebben de besturen van de VSO scholen de wens om o.a. deze
VSO-afdeling dichter bij de VMBO-scholen te positioneren.
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Ook is het de bedoeling om in deze school, samen met Juvent, onderwijszorg-arrangementen te
realiseren. Dit proces en het verkennen van de mogelijkheden daartoe loopt nog. Het zal nog tot eind
2015/begin 2016 duren voordat daarover duidelijkheid zal zijn.
S.O. KEURHOVE
SO Keurhove is een nevenvestiging van het Asteriacollege en is gehuisvest aan de Keurhove 3.
Hier is de afdeling speciaal onderwijs gehuisvest.
De leerlingenpopulatie is licht groeiend. De leerlingen zijn afkomstig uit geheel Zeeland.
Om de expertise zo optimaal mogelijk en efficiënt te kunnen inzetten is er door het schoolbestuur voor
gekozen om deze vorm van onderwijs uitsluitend op deze locatie aan te bieden.
Het gebouw Keurhove 3 is een voormalig basisschoolgebouw uit 1968, dat ruim 10 jaar geleden voor deze
school is aangepast. De leeftijd en de bouwkundige staat van dit gebouw is zodanig dat binnen een aantal
jaren vervanging dient plaats te vinden.
In het vorige IHP opteerde het schoolbestuur voor vervangende nieuwbouw bij het Asteriacollege.
Enige jaren geleden heeft het schoolbestuur aangegeven die optie niet meer na te streven.
Men opteert thans voor herhuisvesting van SO Keurhove op de locatie van sbo ’t Springtij en
Klimopschool aan de Grevelingenstraat. Aldaar is in beginsel ruimte (qua m² bvo) om deze school te
herhuisvesten. Het schoolbestuur onderzoekt momenteel de concrete mogelijkheden. De verwachting is
dat daarover medio 2015 duidelijkheid ontstaat (incl. evt. noodzakelijke aanpassingen).
T.z.t. kan herontwikkeling plaats vinden van de huidige kavel Keurhove.
PRAKTIJKSCHOOL ’T BOLWERK
Deze praktijkschool voor voortgezet onderwijs is gehuisvest aan de Teresastraat 2a.
Dit gebouw uit 1987 is laatstelijk uitgebreid en aangepast in 2011. Hierdoor kon de groei van het
leerlingenaantal beter worden opgevangen.
De laatste jaren heeft deze praktijkschool voor Walcheren een stabiele leerlingenpopulatie van tussen de
140 en 150 leerlingen.
Uit prognoses voor de komende 10 tot 15 jaar blijkt dat het leerlingenaantal niet (veel) verder zal
toenemen, doch eerder een paar procent zal dalen. Naar verwachting zullen de komende periode dan ook
geen huisvestingsvoorzieningen nodig zijn.

ODYZEECOLLEGE
Deze school is sinds augustus 2010 gehuisvest aan de Ravensteinweg 1 en is een nevenvestiging van het
OdyZeecollege, waarvan de hoofdvestiging is gevestigd in Goes. Het betreft een vso-afdeling.
De school wordt bezocht door leerlingen met autisme en heeft een licht groeiende (vnl. Walcherse)
leerlingenpopulatie.
De huisvesting aan de Ravensteinweg is tijdelijk tot 1 augustus 2016; daarna zal herhuisvesting van
genoemde nevenvestiging dienen plaats te vinden.
Het schoolbestuur onderzoekt momenteel de concrete mogelijkheden. Men opteert om ook deze VSOafdeling dichter bij de VMBO-scholen te positioneren. Dit proces en het verkennen van de mogelijkheden
daartoe loopt nog.
Het zal nog tot eind 2015/begin 2016 duren voordat daarover duidelijkheid zal zijn.
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Indien mocht blijken, dat om moverende redenen (b.v. als verhuizing naar een andere locatie pas na
augustus 2016 mogelijk is) genoemd OdyZeecollege nog 1 jaar langer moet worden gehuisvest aan de
Ravensteinweg, dan verdient het aanbeveling het schoolbestuur daarin tegemoet te komen.
Stichting De Korre
KLIMOPSCHOOL
Deze school voor so/vso-zmlk is gehuisvest aan de Grevelingenstraat 10.
In 2008 is deze school uitgebreid met 2 groepen, terwijl tevens vervangende nieuwbouw heeft
plaatsgevonden van het gymnastieklokaal.
De aangegeven voorzieningen zijn gerealiseerd in een gezamenlijk integraal plan met de naastgelegen sbo
school ’t Springtij en vormen als gebouw één geheel.
De Klimopschool maakt ook gebruik van lokalen van sbo ’t Springtij.
Deze school heeft een stabiele so-afdeling qua leerlingenaantal. Deze afdeling kan gehuisvest blijven aan
de Grevelingenstraat.
Met betrekking tot de VSO-afdeling opteert het schoolbestuur om deze afdeling dichter bij de VMBOscholen te positioneren. Dit proces en het verkennen van de concrete mogelijkheden loopt nog. Het zal
nog tot eind 2015/begin 2016 duren voordat daarover duidelijkheid zal zijn (incl. evt. noodzakelijke
aanpassingen).

Lokalen bewegingsonderwijs (gemeentelijke gymnastiekaccommodaties)
Evenals voor lesgebouwen geldt voor lokalen bewegingsonderwijs dat:
- er een goede spreiding is van gymnastiekvoorzieningen;
- de voorzieningen binnen een redelijke afstand zijn gesitueerd van de instituten die daarvan gebruik
maken (i.c. binnen 1.000 m. voor primair- en s.o./v.s.o. en 2.000 m. voor het voortgezet onderwijs) en
- gestreefd moet worden naar een optimaal gebruik van bestaande en nieuwe voorzieningen.
De gemeentelijke gymnastiekaccommodaties zijn gesticht voor het basisonderwijs en worden als zodanig
ook door de basisscholen gebruikt (incidenteel vindt gebruik plaats door scholen voor so/vso en vo).
De stand van zaken m.b.t. deze gemeentelijke gymnastiekaccommodaties is in deze notitie op wijkniveau
weergegeven bij de verschillende basisscholen.
Er zijn 2 uitzonderingen t.w. de gymnastieklokalen Westmede en Prinsenhove.
Het gymnastieklokaal Westmede wordt op dit moment gebruikt door basisscholen uit zowel
Magistraatwijk c.a. als Dauwendaele.
Als de 3 basisscholen in Dauwendaele in de toekomst centraal zijn gehuisvest kan in
Dauwendaele/Mortiere worden volstaan met één gymnastieklokaal (ter vervanging van het
gymnastieklokaal Wijdaudwarsstraat).
Het gymnastieklokaal Westmede moet (aanvullend) worden gehandhaafd i.v.m. de lessen
bewegingsonderwijs van de basisscholen in de Magistraatwijk.
Het gymnastieklokaal Prinsenhove wordt gebruikt door de SO Keurhove en praktijkschool ’t Bolwerk.
Indien de SO Keurhove t.z.t. wordt geherhuisvest blijft dit lokaal noodzakelijk voor genoemde
praktijkschool.
Voor beide gymnastieklokalen is de komende 15 jaar geen vervangende nieuwbouw noodzakelijk.
Voor de voorzieningen bewegingsonderwijs bij de scholen voor so/vso en vo wordt verwezen naar het
geen wordt aangegeven bij de betreffende scholen.
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Bijlage A.
Overzicht gerealiseerde voorzieningen, voorzieningen in uitvoering en voorzieningen in voorbereiding.
Gerealiseerde voorzieningen:
- nieuwbouw, uitbreiding, herhuisvesting diverse scholen
- nieuwbouw, uitbreiding, herhuisvesting diverse scholen
- nieuwbouw, uitbreiding, herhuisvesting diverse scholen
Voorzieningen in voorbereiding
- huisvesting internationale schakelklas 2e fase

Jaar
1998-2003
2004-2012
2013-2014
2015

Investering (€)
23.978.000
23.219.186
4.860.739
190.000

Bijlage B.
Overzicht toekomstige voorzieningen1,3)
Geplande voorziening (raming):

Indicatie tijdvak Indicatie
realisering
Investeringsbedrag (€)4)

kap.-/
huurlasten

- voorzieningen i.r.t.. passend onderwijs/VMBO/so/vso
t.b.v. Nehalennia, CSW, OPDC, sbo Springtij, Asteriacollege, SO Keurhove, OdyZeecollege en Klimopschool
2016-2018
pm
pm
- tijdelijke uitbreiding P. Immensschool
2016
10.700
3.700
- uitbreiding H. Faukeliusschool
2017-2018
336.000
20.160
- vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal G.H. Smithlaan 2017-2018
926.000
55.560
e
2)
2017-2018
926.000
55.560
- 2 gymnastieklokaal Klarenbeek
(- vervangende nieuwbouw dislocatie b.s. Uilenburch,
b.s. Acaciahof II en gymnastieklokaal
2017-2018
2.792.000
167.520)
- vervangende nieuwbouw b.s. Vossenburch, b.s.
Wilgenhof, b.s. Franciscusschool en gymnastieklokaal
2018-2020
8.137.000
439.070
- vervangende nieuwbouw Elzenlaan 4 HAVO/VWO C.S.W.
2020-2022
5.200.000
312.000
1)
honorering is afhankelijk van de beschikbare financiële ruimte binnen de toekomstige
Kaderbrieven/strategische projecten en het jaarlijkse onderwijshuisvestingsprogramma;
het tijdvak/jaar van realisatie is indicatief.
2)
geeft een structurele besparing van € 28.000 aan vervoerskosten
3)
in het kader van een verdere decentralisatie van taken is het niet ondenkbaar dat de (financiële)
huisvestingstaken ‘’nieuwbouw en uitbreiding’’ in de toekomst overdragen worden aan schoolbesturen;
naar verwachting zal dit op z’n vroegst plaatsvinden in de periode 2020-2025; in die situatie blijft de
gemeente alleen verantwoordelijk voor de gemeentelijke gymnastieklokalen.
4)
investeringsbedragen op basis aangegeven, incl. btw., excl. evt. tijdelijke huisvesting, evt. sloopkosten
en opbrengsten vrijkomende kavels
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Bijlage C overzicht instituten en locaties (per ultimo 1-1-2015)
1. obs De Stroming
2. obs De Dolfijnenburch/obs De Uilenburch
3. obs De Vossenburch
4. obs De Leeuwenburch
5. obs ’t Vierschip
6. nevenvestiging obs De Vossenburch
7. bs Palmenhof
8. bs Cypressenhof
9. bs Acaciahof
10. bs Wilgenhof
11. KC Aventurijn
12. bs Oleanderhof
13. bs Petrus Immensschool
14. bs Herman Faukeliusschool
15. bs Regenboogschool
16. bs Vrije School Zeeland
17. bs Franciscusschool
18. bs Algemene Basisschool
19. bs Joos van Larenschool
20. Nehalennia SSG
21. C.S.W.
22. ISK
23. Calvijn College
24. OPDC Griffioen/rebound
25. sbo ’t Springtij
26. Asteriacollege
27. ’t Bolwerk
28. Klimopschool
29 OdyZeecollege

Keetenstraat 4/Mosselkreekstraat 1
Gen. H. Smithlaan 15; Nederstraat 37
Roozenburglaan 163A
Baljuwlaan 4
Oostgat 15/Oostgat 17 (Arnemuiden)
Van Akenstraat 1 (Nw. & St. Joosland)
Noordweg 442 (St. Laurens)
Rentmeesterlaan 245
Gen. H. Smithlaan 9/Zuidsingel 128
Torenhofstraat 4
H. Dunantlaan 6
Pereboomweie 1
Schoutstraat 5
K. Rietbergkwartier 33
Gen. H. Smithlaan 3
W. Arondeusstraat 59
Westmede 71
Zuidsingel 17
Clasinastraat 3 (Arnemuiden)
Kruisweg 2/Breeweg 71e
Elzenlaan 4/Gen. Eisenhowerlaan 25/
Sir W. Churchill-laan 8
Grevelingenstraat 12
Kruitmolenlaan 60
Griffioenstraat 38
Grevelingenstraat 8
Korczakstraat 1/Keurhove 3
Teresastraat 2a
Grevelingenstraat 10
Ravensteinweg 1
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