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SAMENVATTING 
 
Dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 (IHP) beschrijft de periode volgend op het IHP 

2009-2015 en geeft een geactualiseerd overzicht van de onderwijsvoorzieningen in de gemeente 

Vlissingen en beschrijft voor de planperiode 2015-2019 de aard en planning van investeringen in 

(vervangende) nieuwbouw. 

 

Wettelijk kader 

Het wettelijk kader is met ingang van 1 januari 2015 beperkt omdat de financiële 

verantwoordelijkheid van de voorzieningen voor onderhoud en aanpassingen overgeheveld is van 

de gemeenten naar de schoolbesturen.  Daarmee blijft de gemeente nog verantwoordelijk voor 

kortweg nieuwbouw en uitbreiding. Feitelijk zijn de schoolbesturen van die datum volledig 

verantwoordelijk voor de instandhouding van de schoolgebouwen. 

 

Beleid 

Uitgangspunt van gemeentelijk beleid is adequate en efficiënte huisvesting in kwalitatief voldoende 

gebouwen. Indien voldoende draagvlak aanwezig is, werkt de gemeente mee aan samenwerking in 

een Multi Functionele Accommodatie. 

 

Financiële positie gemeente 

De gemeenteraad heeft eind 2014 een zgn. aanvraag art.12 bij het Rijk gedaan omdat er geen 

zicht is op een meerjarig sluitend financieel perspectief. Deze aanvraag is een langdurig traject 

waarbij de nodige onderzoeken plaats vinden. Onder andere inzicht in de staat van de 

gemeentelijke kapitaalgoederen is een belangrijk element daarbij. Hiervoor heeft de gemeente 

immers een kernverantwoordelijkheid of zorgplicht. Één van de kapitaalgoederen betreft de 

onderwijshuisvesting in gebouwen. Een grove inventarisatie laat zien dat 75% van de 16 

basisonderwijsgebouwen in 2019 ouder is dan 40 jaar (afschrijvingstermijn). Dit gegeven, dat in de 

komende jaren een aantal gebouwen aan renovatie of (ver)nieuwbouw toe is, vraagt om een goed 

inzicht in de onderhoudstaat en planning in de tijd, wat door wie te realiseren. Het gaat daarbij om 

keuzes tussen renovatie of vervangende nieuwbouw en wanneer dat moment is aangebroken. 

Maar het gaat daarbij ook om de vraag welke (financiële) bijdrage een ieder daaraan kan en mag 

leveren. Keuzes die deels  in regels te vatten zijn (wet en verordening) en ook onderdeel zijn van 

de politieke besluitvorming in de gemeenteraad. 

In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de medio 2015 gecertificeerde onderhoudsmeting van 

de gemeentelijke schoolgebouwen. De scores variëren tussen 1,47 en 2,10 op een schaal van 1 tot 

6 (waarbij 1= uitstekende conditie en 6= zeer slechte conditie). 

 

Kerngegevens 

Het IHP geeft een overzicht van de instellingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs met kerngegevens als aantal leerlingen, onderwijsaanbod en pedagogische 

visie.  Het geactualiseerde gedetailleerde overzicht van de basisgegevens van de huisvesting per 

school, zoals omvang, bouwjaar, bouwkundige en functionele kwaliteit en een overzicht van de 

voorzieningen voor bewegingsonderwijs is opgenomen in bijlage 1. 

 

Leerlingprognoses 

De ontwikkeling in leerlingaantallen voor de periode 2015-2030 is (voor het basisonderwijs) per 

voedingsgebied weergegeven. De onderscheiden voedingsgebieden zijn: Binnenstad (inclusief 

Scheldekwartier), Middengebied,  Paauwenburg, Lammerenburg, en Oost-Souburg / Ritthem. Voor 

twee bas
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In de recente prognoses is voor Vlissingen als geheel sprake van een zich voortzettende daling van 

de leerlingpopulatie voor de planperiode 2015 tot 2019 en voor de vervolgjaren daarna. Van 3.450 

in 2014 tot 3.300 in 2019 en naar verwachting ca. 3.050 leerlingen in het primair onderwijs in 2025. 

 

Als voor het basisonderwijs de huisvesting per 2014-2015 wordt vergeleken met de genormeerde 

ruimtebehoefte voor het leerlingaantal in 2014-2015, beschikken bijna alle basisscholen over een 

gebouw dat minimaal past bij het leerlingaantal. De meeste scholen beschikken over een te groot 

gebouw.  Deze overcapaciteit wordt gedeeltelijk gebruikt voor verhuur aan kinderopvang en 

dergelijke. De scholen met een ruimtegebrek zijn nu:  Theo Thijssenschool, Het Vlot (locatie 

Ichtusschool) en Het Kompas. 

 

De school voor speciaal basisonderwijs Het Springtij heeft per 2014-2015 overcapaciteit . Mede 

vanwege de invoering van passend onderwijs zal het leerlingaantal op korte termijn verder dalen. 

Naar verwachting zal deze onderwijsvoorziening in de toekomst in Middelburg worden 

geconcentreerd. 

 

Beide scholen voor voortgezet onderwijs hebben een te groot gebouw in vergelijking met de 

normatieve ruimtebehoefte. De beide schoolbesturen op Walcheren onderzoeken een intensieve 

samenwerking vooral ten aanzien van het VMBO. Daarbij zijn later ook de schoolbesturen van het 

SO betrokken. De samenwerking gaat over gemeentegrenzen heen en omvat heel Walcheren. 

Naar verwachting zullen de uitkomsten en gevolgen, inclusief wat huisvesting betreft, op zijn 

vroegst eind 2015/begin 2016 bekend zijn. In dit IHP is nu dan ook geen inzicht te geven in 

mogelijke (financiële) gevolgen. Medio oktober 2015 werd duidelijk dat een verregaande fusie op dit 

moment niet haalbaar lijkt maar blijft wel naar samenwerking worden gezocht. 

 

Huisvestingsplan tot 2019 per voedingsgebied 

 

Voedingsgebied: Binnenstad (inclusief Scheldekwartier) 

In 2019 zijn de thans bestaande voorzieningen aanwezig. Vanwege voorziene groei in 

leerlingenaantal en de mogelijke realisatie van een brede school op het Scheldekwartier zal de 

uitbreiding van ca. 100 m2 met tijdelijke voorzieningen worden gerealiseerd. 

 

Voedingsgebied Middengebied 

De brede school De Combinatie is in 2019 juist voldoende van omvang om de beperkte groei in  

leerlingaantal te huisvesten.  

 

Voedingsgebied Paauwenburg 

In 2019 bedienen de twee basisscholen uit de betrokken wijken dit voedingsgebied. Bij beide 

scholen is sprake van overcapaciteit wegens teruglopende leerlingaantallen. 

 

Voedingsgebied Lammerenburg 

Drie basisscholen bedienen dit voedingsgebied, dat blijft nog ongewijzigd. De eerder voorziene 

vervanging van De Houtuyn heeft niet plaatsgevonden.  Echter sterk dalende leerlingaantallen en 

de ouderdom van de scholen geven aanleiding om na deze planperiode vervangende nieuwbouw 

binnen het voedingsgebied te bezien. 

 

Voedingsgebied: Oost-Souburg, Ritthem 

In 2019 zijn naast de in 2011 gerealiseerde brede school Het Kroonjuweel ook passende 

voorzieningen voor De Tweemaster/Kameleon en De Burcht-Rietheim gerealiseerd. 
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Voedingsgebied Vlissingen algemeen, incl. SBO en VO 

Voor de twee basisscholen met de hele gemeente als voedingsgebied blijft de situatie tot 2019 

ongewijzigd. De huisvesting van de Graaf Jan van Nassauschool en de Vlissingse 

SchoolVereniging is en blijft adequaat. 

 

De school voor speciaal basisonderwijs Het Springtij zal zoals het er nu naar uitziet in 2019 

vanwege sterke terugloop van leerlingen gehuisvest zijn in een voorziening in de gemeente 

Middelburg.  

 

In 2019 wordt het voortgezet onderwijs door vergaande samenwerking zoveel mogelijk Walchers 

georganiseerd en aangeboden. In Vlissingen zijn daarvoor de bestaande locaties in Weyevliet in 

gebruik.  

Voor de sector Techniek wordt nauw samengewerkt met Scalda waar tegen vergoeding gebruik 

gemaakt wordt van de voorzieningen van Technum  aan de Edisonweg in Vlissingen. 

 

Prioritering, financiële planning en dekking  

 

In totaal is sprake van een beperkt aantal projecten in de investeringssfeer: 

 

 De huisvesting van de Houtuyn-Vlieger binnen de bestaande locatie Houtuyn in 

Bossenburgh, met de nieuwe naam De Omnibus; 

 De realisatie van herhuisvesting van de scholen Tweemaster/Kameleon en De Burcht-

Rietheim in Souburg-zuid; 

 Onderzoek naar de realisatie van een brede school op het Scheldekwartier ter vervanging 

van de bestaande scholen. 

 

De overige kosten betreffen de huur- en kapitaallasten van de bestaande onderwijsgebouwen en 

(exploitatiekosten) gymnastieklokalen. 

 

De investeringen zoals in dit IHP 2015-2019 voorgesteld, zijn voor wat betreft het jaar 2019 nog 

niet gedekt in de investeringsbegroting. 

Daarnaast loopt in de exploitatie het benodigde budget voor tijdelijke huisvesting in het 

voedingsgebied Centrum uit de pas met het beschikbare budget in de begroting.  

Hierover dient te zijner tijd politieke besluitvorming plaats te vinden. 
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Totaaloverzicht financiën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

lasten nieuwbouwprojecten (indicatief)

Open wijkschool Scheldekwartier -               -               -               PM PM PM

Open wijkschool Souburg-Zuid 715.750        724.085        740.377        757.036        774.069        791.486        809.294        

 Houtuyn - Vlieger (pm) 200.000        -               -               -               -               -               
overschot (+) of tekort (-) 
nieuwbouwprojecten -               -               430.708        414.049        397.016        379.599        361.811        

totaal lasten nieuwbouw 715.750        924.085        1.171.085     1.171.085     1.171.085     1.171.085     1.171.105     

totaal rente en afschrijving scholen 2.047.750     1.973.050     1.962.870     1.939.950     1.893.160     1.893.160     1.893.160     

totaal inzet gemeentelijke organisatie 183.000        157.320        158.180        160.840        163.440        163.440        163.400        

totaal onderhoud en aanpassingen 192.000        194.020        201.400        211.220        214.780        214.780        214.800        

totaal overig 717.380        760.860        770.200        777.550        800.400        800.400        800.400        

totaal beheerskosten scholen 3.855.880     4.009.335     4.263.735     4.260.645     4.242.865     4.242.865     4.242.865     

nog in te vullen taakstelling agenda 

voor herstel -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Totaal opgenomen in de begroting 3.755.880     3.909.335     4.163.735     4.160.645     4.142.865     4.142.865     4.142.865     

IHP ONDERWIJSHUISVESTING 2015 - 2019 met doorkijk 2021

 

 

 
Nb:Het gepresenteerde overschot betreft het saldo van de in dit integraal huisvestingsplan opgenomen 

plannen/maatregelen ten opzichte van de in de vastgestelde meerjarenbegroting nu beschikbare middelen. 
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1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

In 1997 is de onderwijshuisvesting van scholen voor PO (primair onderwijs), VO (voortgezet 

onderwijs) en speciaal onderwijs gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. Gemeenten 

hebben de wettelijke opdracht te voorzien in adequate huisvesting, op basis van een verordening. 

Voor de gemeente is het daarom van belang om zicht te hebben op de investeringen voor 

(vervangende) nieuwbouw, uitbreiding etc. Het middel hiervoor is dit Integraal Huisvestingsplan 

(IHP) Onderwijs.  

Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijsproces en 

mogelijk gevolgen hebben voor de huisvesting. Het kan daarbij gaan om onderwijskundige en/of 

maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. brede scholen, buitenschoolse opvang, de zomerschool), de 

relatie met de voor- en vroegschoolse periode (peuterspeelzalen, voorscholen, VVE) en de 

verwachte leerling-ontwikkeling (prognose). In dit voorliggende IHP zijn ook deze ontwikkelingen 

meegenomen. 

 

In de gemeente Vlissingen is in 2005 een eerste IHP door de raad vastgesteld. Het betrof hier een 

beperkt IHP. Het vorige IHP 2009-2015 was een veel uitgebreider plan, waarbij naast een complete 

inventarisatie van de bestaande onderwijsvoorzieningen ook onderwijskundige en/of 

maatschappelijke ontwikkelingen in de planperiode in relatie zijn gebracht met de 

huisvestingsopgaven. 

 

De afloop van de bestaande planperiode, de realisatie van hierin geplande opgaven, gewijzigde 

wetgeving inzake onderwijshuisvesting, toekomstige ontwikkelingen bijvoorbeeld met betrekking tot 

leerlingenprognoses en ook nieuwe onderwijsvormen zijn redenen om voor deze nieuwe periode 

2015-2019 dit plan op te stellen c.q. te actualiseren. 

 

 

1.2  Doelstelling 

Dit IHP geeft een geactualiseerd overzicht van de onderwijsvoorzieningen in de Gemeente 

Vlissingen en van de lopende projecten op het gebied van de onderwijshuisvesting. Het brengt 

problemen en oplossingsrichtingen in kaart en mondt uit in een overzicht van gewenste en of 

noodzakelijke  investeringen om aan de zorgplicht inzake onderwijshuisvesting te voldoen. 
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2  KADER 

2.1  Wettelijk noodzakelijke voorzieningen 

Op basis van wet- en regelgeving is aan te geven welke verplichtingen een gemeente heeft voor 

onderwijshuisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende en adequate 

huisvesting voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en scholen die 

binnen de Wet op de expertise centra vallen. Men spreekt dan van de wettelijke zorgplicht.  

De zorgplicht is eveneens van toepassing voor het aanbieden van huisvesting voor het 

bewegingsonderwijs.   

 

De wettelijke zorgplicht is niet van toepassing op instellingen voor het middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs. Deze instellingen kennen volledige  lumpsumbekostiging en zijn zelf volledig 

verantwoordelijk voor hun huisvesting (beheer, exploitatie, renovatie, uitbreiding, nieuwbouw). 

 

Primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) 

De basis voor de verplichte investeringen in de huisvesting van scholen in het primair onderwijs is 

te vinden in de wet op het Primair Onderwijs (WPO) en wel in artikel 92 "voorzieningen in de 

huisvesting".  

Op basis van de WPO stelt de gemeente de Verordening Huisvesting Onderwijs vast. Op basis van 

deze formeel vastgestelde wet- en regelgeving is de gemeente verplicht zorg te dragen voor 

"voldoende en adequate huisvesting" waarbij de genoemde Verordening de ruimtelijke en financiële 

normering beschrijft. In diezelfde Verordening is beschreven op basis van welke uitgangspunten en 

normen gekozen dient te worden voor tijdelijke dan wel semi-permanente of permanente 

vormgeving van een onderwijsvoorziening. De basis daarvoor is het feitelijke aantal leerlingen op 

een door het ministerie van onderwijs vastgestelde teldatum en de door de gemeente vastgestelde 

prognose voor een school. De ruimtebehoefte voor de komende 15 jaar is bepalend voor de 

omvang van de permanente huisvesting van scholen. Deze omvang moet dan wel minimaal 15 jaar 

ononderbroken nodig zijn. Als dat niet aantoonbaar is dan kan men kiezen voor tijdelijke 

voorzieningen dan wel medegebruik van beschikbare ruimten. Het gebruik van tijdelijke 

voorzieningen kan nodig zijn om de piek in leerlingenaantallen te kunnen huisvesten. Tijdelijke 

huisvesting mag gewoonlijk voor maximaal 5 jaar worden geplaatst. Bij een periode langer dan 5 

jaar gelden zwaardere procedures en zwaardere eisen aan de voorziening. 

 

De gemeente is conform de WPO, artikel 92, lid 1 b verantwoordelijk voor de volgende 

voorzieningen in en aan het gebouw. Het gaat daarbij om: 

a. voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit: 

- nieuwbouw, een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan, verplaatsing van een 

bestaand gebouw of van een gedeelte daarvan, terreinen, alsmede eerste aanschaf van 

onderwijsleerpakketten en meubilair, 

- uitbreiding van de hiervoor bedoelde voorzieningen, en 

- medegebruik van een ruimte die geschikt is voor het onderwijs; 

b. herstel van constructiefouten aan het gebouw, alsmede herstel en vervanging in verband met 

schade aan gebouw, onderwijsleerpakketten en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden. 

 

Met ingang van 1 januari 2015 is de financiële verantwoordelijkheid van de voorzieningen voor 

onderhoud en aanpassingen overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen.  Daarmee 

blijft de gemeente nog verantwoordelijk voor de hiervoor onder a. en b. opgesomde voorzieningen, 

kortweg nieuwbouw en uitbreiding. 
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Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor alle overige en in dit artikel niet genoemde 

voorzieningen in de sfeer van onderhoud en beheer van het gebouw. 

 

Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 

De basis voor de verplichte investeringen in de huisvesting van scholen in het voortgezet (speciaal) 

onderwijs is te vinden in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) artikel 76c en de Wet op de 

 

Voor scholen in het voortgezet onderwijs betekent dit artikel concreet, dat een gemeente 

verantwoordelijk is voor nieuwbouw, uitbreiding en het beschikbaar stellen van 

medegebruiksmogelijkheden op basis van het aantal leerlingen dat ook werkelijk een school 

bezoekt. Anders dan in het primair onderwijs was tot 1 januari 2005 het bevoegde gezag van de 

scholen in het voortgezet onderwijs al in hoge mate verantwoordelijk voor het onderhoud en het 

beheer van de huisvestingsvoorzieningen. Vanaf 1 januari 2005 ontvangt het bevoegde gezag 

jaarlijks rechtstreeks een vergoeding vanuit de rijksoverheid die toereikend wordt geacht voor alle 

onderhoud, instandhouding en aanpassingen van en aan een gebouw. Het bevoegde gezag van 

een school ontvangt dus rechtstreeks de middelen voor het (lange termijn) onderhoud. 

 

De gemeente is conform artikel 76c WVO verantwoordelijk voor de volgende voorzieningen: 

a. voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit: 

- nieuwbouw, een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan, verplaatsing van een 

bestaand gebouw of van een gedeelte daarvan, terreinen, alsmede eerste aanschaf van 

onderwijsleerpakketten en meubilair, 

- uitbreiding van de hiervoor bedoelde voorzieningen, en 

- medegebruik van een ruimte die geschikt is voor het onderwijs; 

b. herstel van constructiefouten aan het gebouw, alsmede herstel en vervanging in verband met 

schade aan gebouw, onderwijsleerpakketten en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden. 

 

 

Procedureel 

Schoolbesturen voor scholen in het primair onderwijs zijn in meerderheid juridisch eigenaar van de 

accommodaties die men gebruikt. Schoolbesturen maken gebruik van door deskundigen 

opgestelde meerjaren onderhoudsplannen voor hun gebouwen. Na de decentralisatie van het 

buitenonderhoud per 1 januari 2015 zijn zij daar ook financieel voor verantwoordelijk. Aanvragen 

conform de voorschriften uit de Verordening Huisvesting Onderwijs beperken zich nu tot 

(vervangende) nieuwbouw of uitbreiding. Die aanvragen worden door de gemeente getoetst aan de 

eisen die in de Verordening zijn opgenomen. Rekening houdend met de beschikbare middelen 

r een kalenderjaar 

door het college vastgesteld. 
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Geldstromen 

Zoals hiervoor is aangegeven is er op basis van de wet- en regelgeving voor onderwijshuisvesting 

een verplichting voor de gemeente zorg te dragen voor voldoende en kwalitatief aanvaardbare 

voorzieningen voor de sectoren primair onderwijs tot en met het voortgezet onderwijs.  

 

Scholen voor voortgezet onderwijs (en praktijkscholen) en sinds 1 januari 2015 ook scholen in het 

primair onderwijs worden rechtstreeks vanuit de rijksoverheid bekostigd voor het beheer, het 

onderhoud, aanpassingen en de instandhouding van het schoolgebouw. De gemeente heeft 

behalve de zorg voor voldoende onderwijshuisvesting verder geen financiële relatie met de scholen 

meer. 

 

Geldstromen en verantwoordelijkheden in schema: 

Voorziening PO VO MBO HBO 

Onderhoud binnenkant SB SB SB SB 

Onderhoud buitenkant en renovatieactiviteiten SB SB SB SB 

Nieuwbouw, uitbreiding en tijdelijke huisvesting GEM GEM SB SB 

Gymnastiekvoorziening: 

Nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud 

binnen+buiten 

GEM GEM SB SB 

 

SB = schoolbestuur, ontvangt hiervoor middelen rechtstreeks van het rijk 

GEM = gemeente, vanuit de algemene uitkering gemeentefonds, kader: Verordening Huisvesting 

Onderwijs. 

 

 

2.2  Maatschappelijke voorzieningen zonder wettelijke basis 

Kindgerelateerde voorzieningen 

Naast het onderwijs zijn er diverse kindgerelateerde voorzieningen waarvoor de 
gemeente geen wettelijke taak heeft ten aanzien van de huisvesting. Het gaat dan om de 
voorschoolse periode (peuterspeelzalen / peutergroepen, kinderdagopvang) en 
buitenschoolse opvang (BSO, voor- en naschools en tussen-de-middag opvang).  
Gemeenten hebben echter (sinds 1 augustus 2010) wel de wettelijke 
verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen 
met een taalachterstand. Op genoemde datum is de Wet OKE (Onderwijskansen door 
educatie) in werking getreden. Deze wet beoogt jonge kinderen met een 
(taal)achterstand alle kansen te bieden om die achterstand in te halen. Gemeenten 
hebben een wettelijke regierol in het aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
en het bereik van zgn. doelgroepkinderen (kinderen van 2 tot en met 5 jaar, die kans 

gemeente, ook voor de huisvestingscomponent. Zo is in De Combinatie een extra lokaal 
gecreëerd voor de voorschool van De Ravenstein. 
 
Sport 

Naast verplichte lessen in bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs is 
er vanuit sportorganisaties vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. Het 
deelnemen aan verschillende vormen van (top)sport levert een bijdrage aan een in vele 

 
 
Brede school 
De wettelijke zorgplicht voor het onderwijs en de hiervoor genoemde maatschappelijke 
voorzieningen komen bijeen in de brede school. Vlissingen staat zo mogelijk de 
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ontwikkeling van brede scholen voor. De gemeente Vlissingen beschrijft de brede school 
Een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen 

in de wijk. Dit netwerk heeft ten doel de actieve deelname van de doelgroep aan de 

samenleving te bevorderen, een goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden 

weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten  
Huisvesting van een brede school in één gebouw faciliteert het netwerkconcept. Het 
vergemakkelijkt de samenwerking, maar is nooit voorwaarde noch uitgangspunt bij het 
vormen van een brede school. 
Een bijzondere vorm van de brede school die landelijk gezien in opmars is, is het 
Integraal Kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, 
waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het 
IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. 
Voldoende draagvlak bij de betrokken partners is essentieel om een IKC te realiseren.  
De totstandkoming van zowel een brede school als een IKC moet door de betrokken 
samenwerkingspartners geïnitieerd worden. 
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3   BELEID 

3.1  Algemeen beleid 

De gemeente Vlissingen wenst invulling aan haar zorgplicht ten aanzien van 
onderwijshuisvesting te geven door te streven naar voldoende, kwalitatief goede en 
veilige huisvesting. Dit vanuit de overtuiging dat goede huisvesting het behalen van 
goede resultaten in het onderwijs bevordert. Goed onderhouden gebouwen met een 
passend binnenmilieu zorgen voor een plezierig werk- en leerklimaat. 
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de spreiding van het 
onderwijsaanbod in de gemeente, alsook van voorzieningen van kinderopvang en 
gymnastiekzalen. De gemeente staat daarbij zoveel als mogelijk de ontwikkeling van 
brede scholen voor (zie 3.2). Uitgangspunt is daarbij in de eerste plaats adequate en 
efficiënte huisvesting in kwalitatief voldoende gebouwen. 
 
Tegelijkertijd dient een en ander verwezenlijkt te worden binnen de financiële kaders die 
er zijn. De gemeente Vlissingen volgt wat dat betreft de normeringen zoals opgenomen in 
de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Deze normvergoedingen 
worden jaarlijks door de VNG geïndexeerd. 
 

3.2  Brede schoolbeleid 

Wat verstaan we onder een brede school? 

In het IHP 2009-2015 is de brede school als volgt gedefinieerd: 
Een brede school is een netwerk van onderwijs, sport, kunst en cultuur, kinderopvang, 
welzijn en zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen in de wijk. Dit netwerk heeft ten 
doel de actieve deelname van de doelgroep aan de samenleving te bevorderen, een 
goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden weg te nemen en sociale 
competenties te vergroten. 
De essentie van een brede school is naast samenwerking en geregeld overleg, een 
gezamenlijke pedagogische visie en een doorgaande lijn in de werkwijze. 
 
Multifunctionele accommodatie? 

Een brede school is dus niet alleen een school of niet alleen een gebouw. Huisvesting 
van voorzieningen onder één dak in een Multi Functionele Accommodatie (MFA) is geen 
vereiste (omgekeerd is een MFA niet per definitie een brede school). Voor het beter 
kunnen realiseren van de gezamenlijke doelstellingen, maar ook vanuit het oogpunt van 
flexibel gebruik van ruimten, heeft het wel de voorkeur om brede scholen te huisvesten in 
multifunctionele gebouwen. Daarbij is tenminste één onderwijsinstelling (doorgaands een 
basisschool) betrokken en meestal ook kinderopvang.  
 
Dé brede school bestaat niet.  
Een brede school is altijd maatwerk. Sleutelwoord bij een brede school/IKC is 
samenwerking. Deze samenwerking tussen partners, waar ook vaak de wijk bij betrokken 
wordt, kan op verschillende niveaus plaatsvinden:  

1. Samenwerking tussen basisschool en kinderopvang: Deze is ontstaan, omdat 
schoolbesturen sinds 2007 verplicht zijn om voor- en naschoolse opvang te 
verzorgen, indien ouders dit wensen. Dit is de meest lichte vorm van een brede 
school (als netwerk), waarbij het gaat om het bieden van een sluitend 
dagarrangement voor kinderen van werkende ouders. 

2. De brede school als netwerk van zelfstandige (relatief autonome) instellingen, die 
met elkaar samenwerken vanuit een bepaald concept. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
het bevorderen van de actieve deelname van de doelgroep aan de samenleving, 
een goede dagindeling bieden, mogelijke achterstanden wegnemen en sociale 
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competenties vergroten. 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. 

3. De stip aan de horizon voor wat betreft de doorontwikkeling van brede scholen is 
reinen van kinderen 

aan bod. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en 
ontwikkeling. Essentieel voor een IKC is, dat er wel functionele specialismen zijn, 
maar geen institutionele en organisatorische verdeling. Er is één aansturing. In 
een IKC staat nadrukkelijk het kind centraal, dus niet de deelnemende 
organisaties. Voldoende draagvlak bij de betrokken partners is essentieel om een 
IKC te realiseren.  

van de integratie en het tegengaan van segregatie, indien de verschillende 
scholen in een wijk/gebied samengaan. Daarmee wordt voorkomen dat één 
school in de wijk alle leerlingen met onderwijsachterstanden onder zijn dak heeft, 
terwijl de school verderop nauwelijks dergelijke leerlingen heeft.   

 
De brede school/IKC in relatie tot huisvesting:  

Zoals eerder gesteld is huisvesting van een brede school/IKC in één gebouw geen 
voorwaarde noch uitgangspunt. Het vergemakkelijkt de samenwerking en faciliteert 
daarmee het netwerkconcept. Het zorgen voor een gedeelde visie, het maken van 
inhoudelijke afspraken over één pedagogisch concept en een doorgaande lijn staan 
centraal. 
Zoals hiervoor benoemd is het uitgangspunt dan ook in de eerste plaats adequate en 
efficiënte huisvesting in kwalitatief voldoende gebouwen. Het is dan voor de hand liggend 
om te streven naar moderne goed geoutilleerde gebouwen waarvan meerdere partijen 
gebruik kunnen maken. 
Indien er voldoende draagvlak en ruimte is om in een wijk een IKC te realiseren zal 
hieraan meegewerkt worden, waarbij de basis de wettelijke verplichting t.a.v. 
onderwijshuisvesting blijft, gerelateerd aan de financiële mogelijkheden. 
Indien bij een ontwikkeling tevens een andere openbare voorziening gerealiseerd zou 
kunnen worden, is dit vanuit het oogpunt van efficiency zeker bespreekbaar. Echter het is 
niet het uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen! 
 

3.3 Passend onderwijs 

Met de invoering van passend onderwijs (per 1 augustus 2014) wordt beoogd dat er een 
passend onderwijsaanbod is voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-23 jaar, in 
het bijzonder leerlingen met speciale zorgbehoeften. Schoolbesturen werken daartoe 
samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In Walcheren hebben we te 
maken met 4 samenwerkingsverbanden. 
De besturen van deze samenwerkingsverbanden hebben in hun ondersteuningsplannen 

 
In 2015 en in de jaren daarna zal dat motto verder worden uitgewerkt in overleg met de  
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Walcherse gemeenten. De komende (school)jaren zal 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 de onderwijshuisvesting in dezen steeds meer een Walcherse 
aangelegenheid wordt.  
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. Zo lijkt het 
SBao (Het Springtij) door het passend onderwijs te ruim in haar huisvestingsjas te komen 
te zitten (zie § 4.4). Op  
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4  KERNGEGEVENS 

4.1  Overzicht onderwijsinstellingen 

De gemeente Vlissingen telt 14 basisscholen (BRIN nummers), één school voor speciaal 

basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Bij deze scholen zijn 8 besturen 

betrokken. 

 

De tabel geeft een overzicht. Soms vormen twee scholen formeel één instelling en hebben dan ook 

hoofdvestiging en een dislocatie1. Als sprake is van afzonderlijke prognosegegevens voor beide 

scholen, dan krijgen beide scholen een afzonderlijke vermelding. In geval de prognosegegevens 

steeds voor beide scholen gezamenlijk worden opgesteld, is de combinatieschool vermeld.  

 

bestuur school BRIN 

Basisscholen 

Archipel Scholen Walcheren De Branding 15TF 

Frans Naereboutschool 15VN(02) 

De Ravenstein 15VN 

De Omnibus (Houtuyn  De Vlieger) 15JI 

Theo Thijssenschool 14IP 

Kameleon/Tweemaster 15AU (01) 

  15 OJ 

Onze Wijs, christelijke basisscholen in 

Middelburg en Vlissingen 

Het Vlot (Combinatie) 11JV 

Het Vlot (Ichtusschool)  11JV(01) 

De Wissel 12FB (01) 

Louise de Colignyschool 11VK 

De Burcht -Rietheim 10XE 

Het Kompas 12FY 

Stichting Prisma Sint Jozefschool 10QA 

Schoolvereniging op reformatorische 

grondslag te Vlissingen 

Graaf Jan van Nassauschool 03IA 

Vlissingse Schoolvereniging VSV 04SC 

Speciaal basisonderwijs 

Stichting Respont Het Springtij 16OU 

Voortgezet onderwijs 

Mondia Scholengroep Scheldemond College 16YC 

Christelijke Scholengemeenschap 
Walcheren 

CSW Bestevaêr 03XS03 

 

 

                                                           
 1 Er is verschil tussen een dislocatie en een nevenvestiging. 
Er is sprake van een nevenvestiging als deze bij ministeriële beschikking is aangewezen. 
Voor de huisvesting wordt een nevenvestiging op dezelfde wijze benaderd als een 
hoofdvestiging: er bestaat ook recht op ruimte voor overheadfuncties.  
Van een dislocatie is sprake als eenvoudigweg een deel van de onderwijsruimten in een 
ander gebouw gehuisvest is.  Slechts voor het hoofdgebouw bestaat recht op 
overheadruimte.  
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De volgende basisscholen hebben de status:  Frans Naereboutschool,  De Wissel 

locatie Kleiweg, Het Vlot/Ichtus loc. Waaigat en De Kameleon. CSW Bestevaêr is een 

nevenvestiging. 

  

Onderstaand figuur geeft de spreiding van de voorzieningen over de gemeente weer (rood=primair 

onderwijs, blauw=speciaal- en voortgezet onderwijs en groen=gymlokalen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Kerngegevens per school 

In bijlage 1 is per school een overzicht van de kerngegevens opgenomen. Dit betreft gegevens per 

onderwijsinstelling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het onderwijs, basisgegevens 

over de schoolgebouwen en een eigen beoordeling door de schoolbesturen van de kwaliteit van 

onderwijsgebouwen.  

 

Conditiemeting NEN 2767 

De gemeente heeft een kernverantwoordelijkheid of zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Een 

grove inventarisatie laat zien dat 75% van de 16 basisonderwijsgebouwen in 2019 ouder is dan 40 

jaar (afschrijvingstermijn). Dit gegeven, dat in de komende jaren een aantal gebouwen aan 

renovatie of (ver)nieuwbouw toe is, vraagt om een goed inzicht in de onderhoudstaat en planning in 

de tijd, wat door wie te realiseren. Het gaat daarbij om keuzes tussen renovatie of vervangende 

nieuwbouw en wanneer dat moment is aangebroken. Maar het gaat daarbij ook om de vraag welke 

(financiële) bijdrage een ieder daaraan kan en mag leveren. Keuzes die deels  in regels te vatten 

zijn (wet en verordening) en ook onderdeel zijn van de politieke besluitvorming in de 

gemeenteraad. 
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In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de medio 2015 gecertificeerde (NEN2767) 

onderhoudsmeting van de gemeentelijke schoolgebouwen. De scores variëren tussen 1,47 en 2,10 

op een schaal van 1 tot 6 (waarbij 1= uitstekende conditie en 6= zeer slechte conditie). 

 

 

4.3 Leerlingenprognoses 

Basisonderwijs 

Stadsmonitor Vlissingen, de onderzoeksafdeling van de Bibliotheek Vlissingen, stelt de 

leerlingenprognoses op, gebaseerd op het landelijk gebruikte prognoseprogramma van PVG 

(Planning Verband Groningen). Deze ontwikkelt zij op basis van demografische ontwikkelingen en 

voorziene wijzigingen in het woningbestand.  

 

De prognoses voor de basisscholen uit de gemeente Vlissingen voor de periode 2015-2030 zijn 

opgenomen in bijlage 2. De cijfers voor 2014 zijn de telgegevens per 1 oktober 2014, dit zijn 

vastgestelde getallen. 

 

De prognose voor de gemeente als geheel, is weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

Prognose basisonderwijs Vlissingen
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In eerdere prognoses uit 2009 werd rekening gehouden met een stijging van ca. 80 leerlingen tot 

3.650 in 2013. Daarna werd een daling met ca. 100 leerlingen tot 2025 verwacht. In werkelijkheid is 

het leerlingaantal sinds 2009 niet gestegen, maar gedaald met ca. 100 leerlingen tot ca. 3.450 in 

2014. Dit is mede veroorzaakt door minder of vertraagde woningbouw dan voorzien. 

 

In de recente prognose is voor Vlissingen als geheel sprake van een zich voortzettende daling van 

de leerlingenpopulatie voor de planperiode tot 2019 maar ook daarna. Van 3.450 in 2014 tot 3.300 

in 2019 en naar verwachting ca. 3.050 leerlingen in 2030. Deze daling is vooral het gevolg van 

vergrijzing in de wijken Lammerenburg en Paauwenburg. Het Middengebied laat een beperkte 

stijging zien. 
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Vlissingen onderscheidt zes voedingsgebieden, de onderverdeling van scholen naar 

voedingsgebied is weergegeven in onderstaande tabel en tekening.  

 

voedingsgebied scholen 

Vlissingen algemeen VSV 

Graaf Jan van Nassauschool 

Binnenstad Frans Naereboutschool 

Het Vlot/Ichtusschool 

De Branding 

Middengebied Sint Jozefschool 

Ravenstein 

Het Vlot 

Paauwenburg Louise de Colignyschool 

Theo Thijssenschool 

Lammerenburg De Omnibus (Houtuyn  De  Vlieger) 

De Wissel 

Souburg+Ritthem Het Kompas 

 

De Tweemaster - Kameleon 

De Burcht-Rietheim 
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De ontwikkeling van de leerlingenpopulatie is niet gelijk voor de verschillende voedingsgebieden, 

zie hiervoor onderstaande grafiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De binnenstad en het Middengebied kennen eerst nog een geringe stijging, als gevolg van 

geplande woningbouw. Daarna is de verwachting dat gemeentebreed de beperkte daling in 

leerlingen voortzet.  

Deze daling is vooral het gevolg van vergrijzing in de wijken Lammerenburg en Paauwenburg. 

 

Speciaal basisonderwijs 

Het Springtij kampt met een terugloop van het aantal leerlingen, zowel in de vestiging in Vlissingen 

als die in Middelburg. Dit is een direct gevolg van het passend onderwijs. Momenteel is intensief 

overleg gaande tussen gemeenten, Het Springtij en de SO-scholen, met als doel te komen tot een 

toekomstbestendige voorziening voor het speciaal (basis-)onderwijs. Deze zal aan de 

Grevelingenstraat in Middelburg gerealiseerd worden, zo is de verwachting. 

 

Voortgezet onderwijs 

Beide scholen voor voortgezet onderwijs hebben een te groot gebouw in vergelijking met de 

normatieve ruimtebehoefte. De beide schoolbesturen op Walcheren onderzoeken een intensieve 

samenwerking vooral ten aanzien van het VMBO. Daarbij zijn later ook de schoolbesturen van het 

SO betrokken. De samenwerking gaat over gemeentegrenzen heen en omvat heel Walcheren. 

Naar verwachting zullen de uitkomsten en gevolgen, inclusief wat huisvesting betreft op zijn vroegst 

eind 2015/begin 2016 bekend zijn. In dit IHP is nu dan ook geen inzicht te geven in mogelijke 

gevolgen wat huisvesting (en financiën) betreft. 

 

 

 

 

 

 

Prognose basisonderwijs naar voedingsgebied
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4.4  Ruimtebehoefte en beschikbare capaciteit per 2015 en daarna 

Basisonderwijs 

Sinds 2009 geeft de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting aan dat de ruimtebehoefte 

(en de capaciteit van een schoolgebouw) rechtstreeks wordt afgeleid van het aantal ingeschreven 

leerlingen en uitgedrukt in m2 bruto vloeroppervlak. 

  

De tabel hierna geeft een overzicht van de ruimtebehoefte en de capaciteit in m2 bruto 

vloeroppervlak , op basis van het aantal ingeschreven leerlingen per 1 oktober 2014 alsmede het 

verschil. Tevens zijn op basis van de prognoses de verwachte verschillen voor de jaren 2019 en 

2030 opgenomen. 

 

 

overzicht ruimtebehoefte en capaciteit basisonderwijs 2015-2019-2030  

 

 

 

* een negatief  (-) verschil betekent overdimensionering 

** in de capaciteit voor De Houtuyn  De Vlieger is de locatie Westerzicht niet meegenomen, deze 

wordt per 1-8-2015 verlaten. De nieuwe naam is dan De Omnibus. 

*** voor zowel De Tweemaster-Kameleon als De Burcht-Rietheim geldt dat de capaciteit niet is 

vastgesteld vanwege onduidelijkheid over de voorgenomen andere herhuisvesting. 

 

    2015  2019  2030 

school Aantal Ruimte- Capaciteit Verschil Aantal Verschil Aantal Verschil 

leerlingen behoefte in m2 in m2* leerlingen in m2* leerlingen in m2* 

1-10-
2014 

in m2     1-10-
2019 

  1-10-
2030 

  

De Branding 211 1288 1298 -10 225 59 202 -55 

Frans Naereboutschool 105 728 829 -101 118 -35 120 -25 

Ravenstein (excl. 

voorschool) 

108 820 1060 -240 122 -171 114 -196 

De Houtuyn  De Vlieger ** 161 1028 1308 -280 149 -340 139 -389 

Theo Thijssenschool 375 2086 1926 160 292 -257 280 -318 

Tweemaster-Kameleon *** 289 1656 1656 0 293 0 269 0 

  81 617 881 -264 83 -255 71 -314 

Het Vlot (De Combinatie) 113 798 858 -60 129 19 124 -6 

Het Vlot/Ichtusschool 123 819 791 28 139 108 129 58 

De Wissel 453 2479 2605 -126 373 -371 330 -584 

Louise de Colignyschool 299 1704 1915 -211 225 -583 218 -618 

Burcht-Rietheim *** 269 1553 1553 0 268 0 252 0 

Het Kompas 378 2101 2073 28 404 159 370 -12 

Sint Jozefschool 143 967 1041 -74 160 10 153 -25 

Graaf Jan van Nassau 131 859 928 -69 120 -124 112 -165 

VSV 226 1337 1541 -204 178 -446 171 -481 

TOTALEN 3465 20840 22263 -1423 3278 -2227 3054 -3130 
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Vorenstaande tabel laat zien dat de totale ruimtebehoefte voor het basisonderwijs de komende 

jaren daalt. Op basis van het dalende leerlingaantal is voor 2019 in totaal ruim 800m2 bvo minder 

onderwijsruimte benodigd. Dit loopt in de jaren daarna verder op.  

 

De tabel laat op basis van de prognoses ook zien dat het individuele beeld voor enkele 

schoollocaties van de totale trend afwijkt. De Branding,  het Vlot (Ichtus) en het Kompas hebben 

vanwege de verwachte leerlinggroei tijdelijk ruimtetekorten. 

 

Speciaal basisonderwijs 

Voor het speciaal basisonderwijs geldt ook dat de ruimtebehoefte (en de capaciteit van een 

schoolgebouw) rechtstreeks wordt afgeleid uit het aantal ingeschreven leerlingen en uitgedrukt in 

m2 bruto vloeroppervlak. 

 

overzicht ruimtebehoefte en capaciteit speciaal basisonderwijs 

School Aantal 

leerlingen 

01-10-2014 

Ruimte- 

behoefte 

in m2 

Capaciteit 

in m2 

Verschil 

in m2* 

Het Springtij 99 698 1032 -334 

 

* een negatief  (-) verschil betekent overdimensionering 

 

De terugloop van het aantal leerlingen, als gevolg van het passend onderwijs zorgt voor steeds 

minder ruimtebehoefte, ook in Middelburg. Er wordt door betrokken scholen en beide gemeenten 

gezocht naar een passende oplossing. 

 

Voortgezet onderwijs(vmbo-havo-vwo) 

Het Scheldemond college heeft een te groot gebouw in vergelijking met de normatieve 

ruimtebehoefte. De recent opgeleverde CSW is passend gehuisvest. De verwachte krimp in 

leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs vraagt om passende oplossingen, ook voor wat betreft 

de huisvesting. De beide schoolbesturen hebben hiertoe een samenwerkingstraject ingezet. 

 

overzicht ruimtebehoefte en capaciteit voortgezet onderwijs2 

School cap. totaal 

in bvo (incl. 

gym) 

aantal lln 

1-10-14 

rb school-

gebouw in bvo 

rb gym-acc in 

bvo 

rb totaal in bvo 

(incl. gym) 

Scheldemond 

College (B) 

7.100 408 4.400 600 5.000 

CSW 

 

3.100 243 2.700 400 3.100 

 

 

                                                           
2 bvo = bruto vloeroppervlak, gemeten volgens de Meetinstructie bvo voortgezet 
onderwijs. Dit komt neer op het totale vloeroppervlak van een gebouw, gemeten vanaf de 
buitenzijde van de gevels. Alle afzonderlijke verdiepingen dragen bij. 
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5  HUISVESTINGSPLAN PER VOEDINGSGEBIED 

5.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk start met een terugblik over de afgelopen planperiode 2009-2015. Vervolgens wordt 

voor de nieuwe periode per voedingsgebied een schets gegeven van de onderwijsvoorzieningen, 

zoals die in 2019 aanwezig zullen zijn en geeft een toelichting op de deelprojecten. Daarna komt de 

prioritering aan bod. 

 

 

5.2 Terugblik projecten IHP 2009 

In het vorige IHP zijn een zevental projecten concreet benoemd: 

 verdere realisatie van de Open Wijkschool Middengebied; 

 verdere realisatie van de Open Wijkschool Souburg-Noord; 

 start planontwikkeling van de Open Wijkschool Souburg-Zuid (toen nog aan de 

Kromwegesingel); 

 de renovatie en uitbreiding van Het Springtij; 

 nieuwbouw voor de CSW Bestevâer (toen nog 2 locaties in beeld); 

 voorbereiding van de Open Wijkschool Scheldekwartier; 

 vervangende nieuwbouw voor De Houtuyn  De Vlieger. 

 

Hieronder bespreken we kort de ontwikkelingen betreffende deze 7 projecten. 

Open Wijkschool Middengebied 

Reeds in 2003 is er een samenwerkingsovereenkomst en intentieverklaring ondertekend met 

diverse partijen en toekomstige gebruikers om een Open Wijkschool te realiseren, als onderdeel 

van de sociale en fysieke herstructurering van het  Middengebied. Na een lang proces van 

voorbereiding en planvorming is de 1e paal voor de school geslagen op 16 december 2009. In 

januari 2012 is De Combinatie - die naam heeft zijn wortels in het verleden, maar staat ook voor 

een combinatie aan functies - in gebruik genomen.  

De Combinatie is een uniek gebouw, dat gekenmerkt wordt door twee ringen die samen het getal 

acht vormen aan een groot en openbaar plein. De 3 basisscholen zijn in twee verdiepingen 

ondergebracht in de grote cirkel rond een sportzaal, die voldoet aan de normen van NOC*NSF. De 

kinderopvang en maatschappelijke organisaties, waaronder Porthos, bevinden zich in de kleinere 

cirkel. Bovenop de school zijn twee woonlagen met 38 huurappartementen. Het gebouw is 

gerealiseerd in nauwe samenwerking met woningcorporatie l'escaut, die als verhuurder optreedt. 

Dat De Combinatie een uniek gebouw is, mag blijken uit de nominatie voor de Scholenbouwprijs 

2013. Uit 220 aanmeldingen werden uiteindelijk 8 projecten genomineerd, waarvan 4 uit het primair 



 

 
INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS 2015-2019 I GEMEENTE VLISSINGEN, OKTOBER 2015 

 
23 

 

 

 

 

 

onderwijs. Het thema voor deze scholenbouwprijs was verbindingen, bij uitstek van toepassing op 

De Combinatie!  

 

Open Wijkschool Souburg-Noord 

Ook de realisatie van de Open Wijkschool Het Kroonjuweel heeft een lange historie. Na jarenlange 

voorbereiding en planontwikkeling heeft Het Kroonjuweel haar deuren in de zomer van 2011 

geopend.  

Twee Oost-Souburgse basisscholen beogen er samen te werken in een brede school concept. 

Naast de twee basisscholen zijn een mediatheek, een wijkontmoetingsruimte, een peuterspeelzaal 

en buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Walcheren gevestigd in de Open 

Wijkschool. Vlissingen in Beweging is betrokken bij de verlengde schooldag om voor leerlingen van 

de school én voor kinderen uit de buurt activiteiten te organiseren. Bij de inrichting van het plein is 

rekening gehouden met de ruimte die Vlissingen in Beweging hiervoor nodig heeft. Verder beschikt 

Het Kroonjuweel over een sportzaal, die voldoet aan de normen van NOC*NSF, met een aparte 

ingang en kantine. Naast de scholen maken ook verschillende sportverenigingen gebruik van deze 

sportvoorziening. Ook hier is bij de realisatie nauw samengewerkt met een woningcorporatie. 

Woonburg is de eigenaar van het gebouw en verhuurt dit aan de gemeente Vlissingen.  

 

Open wijkschool Souburg-Zuid 

De ontwikkeling van de brede school Souburg-Zuid speelt al vele jaren en heeft tot veel discussie 

geleid, m.n. vanwege de keuze voor een geschikte locatie. In 2007 werd de locatie 

Kromwegesingel door het college aangewezen. Deze leidde tot protesten uit de buurt. Onder 

politieke druk werd in 2011 besloten tot nieuw onderzoek naar mogelijke locaties. Er zijn daarop 10 

locaties (op diverse aspecten) onderzocht, waarvan er 3 dermate kansrijk waren dat daarmee de 

inspraak ingegaan is. Op basis van de inspraakprocedure heeft het college op 7 februari 2012 

geconcludeerd dat de realisatie van een brede school op één van deze locaties niet mogelijk is. 

Een oplossingsrichting, waarbij de brede school Souburg-Zuid wordt verdeeld over twee locaties, 

hetgeen inhoudt dat de locatie Van Visvlietstraat nog 15 jaar gebruikt wordt en er nieuwbouw 

plaatsvindt op de locatie J. de Priesterstraat, wordt in maart 2014 verworpen door de raad. In plaats 

daarvan besloot de raad om enkele opties, die in 2011 niet als kansrijk werden beoordeeld, alsnog 

te laten onderzoeken. In juni 2014 en februari en juli 2015 is de raad hierover geïnformeerd, 

waarna ze besloot het college een nieuw voorstel te laten doen voor een locatie voor de 

(her)huisvesting van de Tweemaster/Kameleon en de Burcht-Rietheim en daarbij alleen de 

bestaande hoofdlocaties J. de Priesterstraat/v.Visvlietstraat te betrekken.  
 
Renovatie en uitbreiding van Het Springtij 

Het Springtij is de Walcherse school voor speciaal basisonderwijs, met een vestiging aan de 

Savornin Lohmanlaan en één in Middelburg. Tot 2010 ging een aanmerkelijke groep Vlissingse 

leerlingen naar de vestiging in Middelburg, vanwege ruimtegebrek in de Vlissingse vestiging. Om 

deze capaciteitsproblemen het hoofd te bieden is in het IHP2009-2015 een uitbreiding voor Het 

Springtij opgenomen met 2 groepslokalen. Deze uitbreiding is in 2010 gerealiseerd en 

gecombineerd met de renovatie van het bestaande gebouw.  De capaciteit is nu 9 groepslokalen. 

 

Nieuwbouw voor de CSW Bestevâer 

Ook hier ging een moeizaam proces om tot locatiekeuze te komen aan vooraf. In maart 2010 

besloot het college de locatie Weyevliet definitief aan te wijzen voor de nieuwbouw van de CSW 

Bestevaêr. Zowel financiële als onderwijskundige argumenten (samenwerking in het Voortgezet 

Onderwijs, dus met buurman Scheldemond) hebben destijds voor het college de doorslag gegeven 

voor deze locatie.  

Vervolgens is CSW zelf opgetreden als bouwheer en heeft het gebouw gerealiseerd met integraal 

projectmanagement door Marsaki BV. Na een korte voorspoedig verlopende bouwtijd werd de 

school in mei 2014 in gebruik genomen. Door de gemeente Vlissingen is de aanleg van de 

benodigde infrastructuur gecombineerd met een opwaardering voor het hele gebied eromheen. 
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Waar eerst schapen liepen en honden werden uitgelaten zijn een fietscrossbaan en een 

mountainbikeparcours gerealiseerd, nabij het in 2009 eveneens gerealiseerde Cruyffcourt. 

 

Open wijkschool Scheldekwartier 

Bij de prioritering van de 7 projecten in het IHP 2009-2015 is voor deze brede school, bedoeld ter 

vervanging van OBS De Branding en de scholen aan de Grote Markt, uitgegaan van ingebruikname 

in 2016. Later is dit gezien de fasegewijze ontwikkeling van het Scheldekwartier verschoven naar 

2019. In het coalitieakkoord 2014-

periode onderzocht dient te worden of een locatie op het Scheldekwartier realiseerbaar is. 

 

Vervangende nieuwbouw voor De Houtuyn  De Vlieger 

Het zevende project, vervangende nieuwbouw voor De Houtuyn  De Vlieger, kreeg in het IHP 

2009-2015 de laagste prioriteit en zou starten rond 2015. De noodzaak en planning van deze 

ontwikkeling komt in het onderhavige IHP terug (H 5.6). 

 

5.3  Planning toekomstige periode 2015-2019 per voedingsgebied 

Nadat in de vorige alinea een terugblik is gegeven op de gerealiseerde huisvestingsvoorzieningen, 

e 

onderwijsvoorzieningen die in 2019 aanwezig zijn. Per voedingsgebied wordt op basis van de 

leerling prognoses de huisvestingsbehoefte tegen de huisvestingscapaciteit afgezet. 

 

5.4 Voedingsgebied: Binnenstad (inclusief Scheldekwartier) 

De volgende basisscholen bedienen in 2019 het voedingsgebied Binnenstad: Frans 

Naereboutschool, Het Vlot (locatie Ichtusschool) en De Branding. 

De Frans Naereboutschool en Het Vlot (Ichtus) maken beiden gebruik van de gymnastiekzaal 

Slijkstraat. De Branding gebruikt de gymnastiekzaal aan de Verkuyl Quakkelaarstraat. 

 

In het coalitieakkoord 2014-

centrum opgenomen dat 

Scheldekwartier realiseerbaar is, ter vervanging van bestaande scholen om onderhoudskosten te 

. In de periode van dit onderwijshuisvestingsplan zal hieraan uitvoering worden  gegeven. 

In 2019 is daarmee duidelijk waar en met welk aanvullend programma de nieuwe brede school in 

het Scheldekwartier kan komen dan wel is duidelijk hoe de huisvestingsplanning voor de bestaande 

gebouwen is voorzien. 

 

Op grond van de prognoses zullen alle drie eerder genoemde basisscholen in de planperiode 

groeien. Hierdoor ontstaat een extra capaciteitsbehoefte van in totaal ca. 130m2 in 2019 die daarna 

weer afneemt. Gezien de tijdelijkheid en de mogelijke realisatie van op termijn een nieuwe brede 

school op het Scheldekwartier, wordt een tijdelijke uitbreiding gerealiseerd. 

De tijdelijke uitbreiding voorzien voor De Branding is ca. 50m2 en die voor het Vlot (Ichtus) ca. 

100m2. 



 

 
INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS 2015-2019 I GEMEENTE VLISSINGEN, OKTOBER 2015 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Voedingsgebied: Middengebied 

In 2019 zijn de volgende onderwijsvoorzieningen aanwezig in het Middengebied: 

 Brede school De Combinatie, waarin de basisscholen Ravenstein, Sint Jozef en Het Vlot 

zijn opgenomen. 

  Verder biedt het gebouw De Combinatie steeds meer onderdak aan diverse 

maatschappelijke functies, zoals voorzieningen voor de wijk, kinderopvang, mediatheek, 

sport en Porthosloket . 

De drie scholen maken voor het gymnastiekonderwijs gebruik van de sportzalen die zijn 

ondergebracht in De Combinatie. 

 

Op basis van de leerlingprognose is sprake van een beperkte groei in leerlingaantal per 2019. Deze 

groei kan worden opgevangen binnen de bestaande beschikbare capaciteit ten behoeve van het 

onderwijs in De Combinatie. In 2019 is slechts voor de Ravenstein meer capaciteit dan behoefte, 

voor de beide andere scholen komen capaciteit en behoefte nagenoeg overeen. 

 

5.6  Voedingsgebied: Paauwenburg 

De volgende basisscholen bedienen het voedingsgebied Paauwenburg: Louise de Colignyschool 

en de Theo Thijssenschool.  Dit is in 2019 onveranderd. 

De Louise de Colignyschool maakt gebruik van het gymlokaal aan de Alexander Gogelweg en de 

Theo Thijssenschool van de zaal aan de Troelstraweg 

De Theo Thijssenschool is op dit moment nog krap bemeten. Het leerlingaantal daalt echter sterk 

van nu nog 375 naar 292 in 2019 en ca. 280 leerlingen in 2030. Op basis hiervan ontstaat een 

overcapaciteit van ca. 250 m2 in 2019 oplopend naar 300m2 in 2030. In deze planperiode zal 

gezocht moeten worden naar mogelijkheden om ruimten een andere bestemming te geven.  

 

De Louise de Colignyschool zakt verder terug van nu 299 leerlingen naar 225 in 2019 en naar 

verwachting ca. 215 leerlingen in 2030. Daarmee kunnen de twee in 2015 nog in gebruik zijnde 

noodlokalen worden afgestoten. 

 

 

5.7  Voedingsgebied: Lammerenburg 

De volgende basisscholen bedienen het voedingsgebied Lammerenburg: De Omnibus en De 

Wissel (2 locaties). Dit blijft de komende planperiode zo. 

De Omnibus en De Wissel maken voor het gymnastiekonderwijs beiden gebruik van de zaal in 

Slangenburg. 

 

In 2015 is De Vlieger als dislocatie opgehouden te bestaan en zijn de onderbouwgroepen 

ondergebracht in de Houtuyn. Het schoolgebouw van de Houtuyn wordt daartoe aangepast. Met 

ingang van het schooljaar 2015-2016 is de schoolnaam gewijzigd in De Omnibus. 

 

Het voedingsgebied Lammerenburg heeft  te maken met een sterke daling van leerlingen. 

Daardoor ontstaat er een capaciteitsoverschot op beide scholen. De in het IHP 2009 voorziene 

ontwikkeling voor nieuwbouw voor Houtuyn-De Vlieger heeft niet plaatsgevonden. De dalende 

leerlingaantallen enerzijds, maar ook de ouderdom van de schoolgebouwen in dit voedingsgebied 

geven aanleiding om na deze periode vervangende nieuwbouw te bezien, eventueel met de andere 

school in het gebied.  
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5.8  Voedingsgebied: Oost-Souburg en Ritthem 

De volgende basisscholen bedienen het voedingsgebied Oost-Souburg en Ritthem:  de brede 

school Het Kroonjuweel met daarin het Kompas en De Burcht-Rietheim 

en  De Tweemaster /Kameleon. 

In Het Kroonjuweel zijn ten behoeve van het gymnastiekonderwijs 2 zalen beschikbaar voor Het 

-Rietheim maken gebruik van de 

gymzaal aan de J.P. de Priesterstraat en de Van Duyvenvoorde. 

 

In 2019 zijn de volgende onderwijsvoorzieningen aanwezig in Souburg: 

 Brede school het Kroonjuweel, waarin voor Souburg-Noord, de basisscholen Het Kompas 

st maatschappelijke voorzieningen zoals een 

sportzaal, een mediatheek, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Het 

wijkontmoetingspunt is sinds 2014 toegevoegd aan de schoolfunctie wegens ruimtegebrek 

van Het Kompas. 

 De basisscholen Tweemaster/Kameleon en De Burcht-Rietheim. In juli 2015 is besloten 

een onderzoek naar (her)huisvesting op alleen de bestaande hoofdlocaties uit te voeren. 

 

5.8.1   Brede school Het Kroonjuweel (Souburg-Noord) 

Het in 2011 in gebruik genomen gebouw huisvest ook in 2019 de onderwijsvoorzieningen Het 

Kompas en  

Het Kroonjuweel is toereikend, ook op langere termijn.  

 

5.8.2   Basisscholen Souburg-Zuid 

In het IHP 2005 was voorzien in vervangende nieuwbouw voor de Tweemaster/Kameleon. 

Sindsdien is dit project geëvolueerd tot een ontwikkelingstraject voor een brede school, waarin ook 

de basisschool De Burcht - Rietheim een plaats krijgt. Nadat in 2011 eerst een locatiestudie voor 

10 mogelijkheden voor de school niet tot een definitieve plek leidde, is in 2014 een voorstel voor 

gebruik van de bestaande hoofdlocaties afgewezen. In 2015 wordt na herbeoordeling van een 3-tal  

alternatieve locaties besloten een nieuw voorstel te laten doen voor een locatie voor de 

(her)huisvesting van de Tweemaster/Kameleon en de Burcht-Rietheim en daarbij alleen de 

bestaande hoofdlocaties J. de Priesterstraat/v.Visvlietstraat te betrekken. In 2019 zijn beide 

scholen adequaat op deze locaties gehuisvest. 

 

5.9  Voedingsgebied: Vlissingen algemeen incl. SBO en VO 

Voor twee basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs en de twee scholen voor 

voortgezet onderwijs geldt dat het voedingsgebied de gehele gemeente omvat. 

 

5.9.1   Basisscholen voedingsgebied Vlissingen algemeen 

De twee betrokken basisscholen zijn de Graaf Jan van Nassauschool en de VSV, de basisschool 

van de Vlissingse SchoolVereniging. Deze situatie zal in 2019 ongewijzigd zijn. 

Voor het gymnastiekonderwijs is de Graaf Jan van Nassauschool aangewezen op de 

gymnastiekzaal in Westerzicht. De VSV maakt hiervoor gebruik van de sportzaal in De Combinatie. 

 

De Graaf Jan van Nassauschool heeft een specifieke doelgroep met een redelijk stabiele omvang. 

De in de vorige planperiode gegroeide omvang tot ca. 130 leerlingen blijft tot 2019 gelijk waarna 

een beperkte daling in leerlingaantal optreedt. De Graaf Jan van Nassauschool is in 2019 adequaat 

gehuisvest. 
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De VSV heeft ook te maken met beperkte krimp. Van 225 leerlingen in 2015 tot ca 175 leerlingen in 

2019 en volgende jaren. De VSV is in 2019 adequaat gehuisvest. 

 

5.9.2   Speciaal basisonderwijs 

De school voor speciaal basisonderwijs is Het Springtij.  

 

Het Springtij kampt met sterke terugloop van leerlingen, zowel in de vestiging Vlissingen als die in  

Middelburg. Naar verwachting zal het schoolbestuur naar één toekomstbestendige voorziening voor 

het speciaal onderwijs gaan, gelegen aan de Grevelingenstraat in Middelburg. 

De locatie aan de Savornin Lohmanlaan zal derhalve in 2019 een andere bestemming hebben. 

 

5.9.3   Voortgezet onderwijs 

In 2019 wordt in Vlissingen het voorgezet onderwijs verzorgd door twee VO-scholen: de Mondia 

scholengroep (Scheldemond College) aan het Weyevlietplein en de Christelijke 

scholengemeenschap Walcheren, sinds 2014 gehuisvest aan het Bossenburghpad. 

 

Mondia Scholengroep: Scheldemond College 

Het Scheldemond College is een brede scholengemeenschap die VWO, HAVO, een HAVO-

kansklas, MAVO en VMBO Basis en Kader aanbiedt in Vlissingen.  

Voor de sector Techniek wordt nauw samengewerkt met Scalda en gebruik gemaakt van de 

voorzieningen van Technum  aan de Edisonweg in Vlissingen.  

 

Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 

De locatie Vlissingen van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, CSW Bestevâer, is 

sinds 2014 gehuisvest in Weijevliet, in de nabijheid van Scheldemond en biedt onderbouw VMBO, 

MAVO, HAVO en VWO aan.  

Voor de sector Techniek wordt eveneens nauw samengewerkt met Scalda en gebruik gemaakt van 

de voorzieningen van Technum  aan de Edisonweg in Vlissingen.  

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Walcheren. 

De Mondia Scholengroep en CSW realiseren binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs Walcheren samen met de Stichting Respont het OPDC de Griffioen en De Rebound. 

Deze vestigingen in Middelburg zijn formele nevenlocaties van beide scholen. Tevens wordt de 

ISK- Walcheren, een internationale schakelklas in stand gehouden. 

 

5.10   Prioritering projecten 

Prioritering van projecten resulteert in een volgorde, waarin de projecten worden uitgevoerd. De 

criteria die worden gehanteerd moeten zo objectief en feitelijk mogelijk zijn. Hierbij spelen 

noodzaak, wenselijkheid en financiële haalbaarheid een belangrijke rol. 
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Vanwege de slechte financiële positie van de gemeente Vlissingen zal veelal niet verder dan de 

wettelijke noodzaak kunnen worden geprioriteerd en vallen gewenste voorzieningen buiten de 

financiële mogelijkheden.  

In dit voorliggende IHP is derhalve slechts een beperkt aantal voorzieningen benoemd waarvan 

verwacht wordt dat deze gerealiseerd moeten worden, vooral op grond van de zorgplicht die 

voortvloeit uit de wet en deels voortzetting van gemeentelijk beleid. De betreffende voorzieningen 

zijn: 

- De realisatie van herhuisvesting van de scholen Tweemaster/Kameleon en De Burcht-

Rietheim in Souburg-zuid; 

- De huisvesting van de Houtuyn-Vlieger binnen de bestaande locatie Houtuyn (De 

Omnibus) in Bossenburgh; 

- Onderzoek naar de realisatie van een brede school op het Scheldekwartier ter vervanging 

van de bestaande scholen; 
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6   OVERZICHT FINANCIËLE PLANNING EN DEKKING 

6.1  Inleiding 

De gemeenteraad heeft eind 2014 een zgn aanvraag art.12 bij het Rijk gedaan omdat er geen zicht 

is op een meerjarig sluitend financieel perspectief. Deze aanvraag is een langdurig traject waarbij 

de nodige onderzoeken plaats vinden. Onder andere inzicht in de staat van de gemeentelijk 

kapitaalgoederen is een belangrijk element daarbij. Hiervoor heeft de gemeente immers een 

kernverantwoordelijkheid of zorgplicht. Één van de kapitaalgoederen betreft de 

onderwijshuisvesting in gebouwen. Een grove inventarisatie laat zien dat 75% van de 16 

basisonderwijsgebouwen in 2019 ouder is dan 40 jaar (afschrijvingstermijn). Dit gegeven, dat in de 

komende jaren een aantal gebouwen aan renovatie of (ver)nieuwbouw toe is, vraagt om een goed 

inzicht in de onderhoudstaat en planning in de tijd, wat door wie te realiseren. Het gaat daarbij om 

keuzes tussen renovatie of vervangende nieuwbouw en wanneer dat moment is aangebroken. 

Maar het gaat daarbij ook om de vraag welke (financiële) bijdrage een ieder daaraan kan en mag 

leveren. Keuzes die deels  in regels te vatten zijn (wet en verordening) en ook onderdeel zijn van 

de politieke besluitvorming in de gemeenteraad.  

 

De hieronder opgenomen tabel geeft een financieel overzicht van 2015 tot 2019 voor alle voorziene 

uitgaven voor onderwijshuisvesting. Het overzicht valt uiteen in twee hoofdgroepen: 

 Investeringen/projecten; 

 exploitatie. 

 

Voor beide groepen geeft de tabel tevens de dekking in de begroting van de gemeente.  

 

 

6.2  Investeringen/projecten 

De investeringen betreffen de stichtingskosten die verbonden zijn aan de projecten : realisatie van 

herhuisvesting van de scholen Tweemaster/Kameleon en De Burcht-Rietheim in Souburg-zuid; 

huisvesting van de Houtuyn-Vlieger binnen de bestaande locatie Houtuyn (De Omnibus) in 

Bossenburgh; de realisatie van een brede school op het Scheldekwartier ter vervanging van de 

bestaande scholen in het centrum. Conform de werkwijze van de gemeente is in deze bedragen de 

indexering inbegrepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

lasten nieuwbouwprojecten (indicatief)

Open wijkschool Scheldekwartier -               -               -               PM PM PM

Open wijkschool Souburg-Zuid 715.750        724.085        740.377        757.036        774.069        791.486        809.294        

 Houtuyn - Vlieger (pm) 200.000        -               -               -               -               -               
overschot (+) of tekort (-) 
nieuwbouwprojecten -               -               430.708        414.049        397.016        379.599        361.811        

totaal lasten nieuwbouw 715.750        924.085        1.171.085     1.171.085     1.171.085     1.171.085     1.171.105     

IHP ONDERWIJSHUISVESTING 2015 - 2019 met doorkijk 2021

 

 

Het hierboven genoemde overschot betreft het saldo ten opzichte van de totaal beschikbare raming 

zoals opgenomen in de programmabegroting, op het product onderwijshuisvesting.  

 

 



 

 
 

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS 2015-2019 I GEMEENTE VLISSINGEN, OKTOBER 2015 

 
30 

 

 

 

 

 

6.3  Exploitatie 

De exploitatie  kent de componenten:  

 rente - afschrijving / huur 

 onderhoud / aanpassingen / overig; 

 

Rente / afschrijving - huur. 

Dit betreft de rente/ en afschrijvingskosten van de gebouwen in (economisch) eigendom van de 

gemeente. Verder zijn hieronder de huurkosten opgenomen van de gerealiseerde brede scholen in 

het Middengebied en Souburg noord.  

 

Onderhoud /  aanpassingen /  overig. 

Dit betreft : 

 huisvestingsaanvragen in verband met de tijdelijke uitbreidingen. Voor deze IHP periode 

wordt een uitbreiding van ca. 150 m2 in het Centrum voorzien. 

 huisvestingsaanvragen in verband met de instandhouding van de gymzalen, conform de 

Meerjaren Onderhoudsplanning gymzalen van de gemeente. De gemeente neemt deze 

lasten in de jaarlijkse aanvragen op, het gaat hier om posten die niet binnen de reguliere 

exploitatie van de gymzalen vallen; 

 onderwijsleerpakket en meubilair (OLP/meubilair) voor permanente uitbreidingen.  

Dit betreft OLP/meubilair voor eventuele groei in het basisonderwijs; 

 stelpost vandalismebestrijding. 

Het gaat hier om noodzakelijke uitgaven bij calamiteiten zoals vandalisme en diefstal, 

voorzieningen die voortkomen uit wet- en regelgeving (bijvoorbeeld brandpreventie), 

voorzieningen in verband met de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers en herstel van 

constructiefouten; 

 verzekering van schoolgebouwen, belastingen, het saldo van de exploitatie van de 

gymzalen en overige diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

totaal rente en afschrijving scholen 2.047.750     1.973.050     1.962.870     1.939.950     1.893.160     1.893.160     1.893.160     

totaal inzet gemeentelijke organisatie 183.000        157.320        158.180        160.840        163.440        163.440        163.400        

totaal onderhoud en aanpassingen 192.000        194.020        201.400        211.220        214.780        214.780        214.800        

totaal overig 717.380        760.860        770.200        777.550        800.400        800.400        800.400        

IHP ONDERWIJSHUISVESTING 2015 - 2019 met doorkijk 2021
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6.4  Conclusie overzicht financieel 

Het financieel overzicht laat zien dat voor wat betreft de eenmalige investeringen in projecten tot 

2019 de benodigde financiële middelen in de begroting zijn voorzien. De eventuele realisatie van 

een brede school in het Scheldekwartier (na 2018) is financieel (nog) niet verankerd. 

 

De jaarlijkse beschikbare exploitatiekosten liggen grotendeels vast in rente- en afschrijvingkosten 

en een beperkt budget voor overige kosten, waaronder kosten calamiteiten en verzekering. 

De voorziene kosten voor tijdelijke uitbreiding (op grond van de verordening) in het voedingsgebied 

Centrum zijn niet in deze ramingen opgenomen. Indien deze kosten zich werkelijk aandienen, moet 

hiervoor aanvullende dekking en besluitvorming plaatsvinden. 

 

De 

taakstellende bezuiniging die tot op heden vanwege de temporisering van de genoemde projecten 

gerealiseerd kon worden. De taakstelling dient in de planperiode binnen het totaalbudget invulling 

te krijgen. 

 

 

jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

lasten nieuwbouwprojecten (indicatief)

Open wijkschool Scheldekwartier -               -               -               PM PM PM

Open wijkschool Souburg-Zuid 715.750        724.085        740.377        757.036        774.069        791.486        809.294        

 Houtuyn - Vlieger (pm) 200.000        -               -               -               -               -               
overschot (+) of tekort (-) 
nieuwbouwprojecten -               -               430.708        414.049        397.016        379.599        361.811        

totaal lasten nieuwbouw 715.750        924.085        1.171.085     1.171.085     1.171.085     1.171.085     1.171.105     

totaal rente en afschrijving scholen 2.047.750     1.973.050     1.962.870     1.939.950     1.893.160     1.893.160     1.893.160     

totaal inzet gemeentelijke organisatie 183.000        157.320        158.180        160.840        163.440        163.440        163.400        

totaal onderhoud en aanpassingen 192.000        194.020        201.400        211.220        214.780        214.780        214.800        

totaal overig 717.380        760.860        770.200        777.550        800.400        800.400        800.400        

totaal beheerskosten scholen 3.855.880     4.009.335     4.263.735     4.260.645     4.242.865     4.242.865     4.242.865     

nog in te vullen taakstelling agenda 

voor herstel -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Totaal opgenomen in de begroting 3.755.880     3.909.335     4.163.735     4.160.645     4.142.865     4.142.865     4.142.865     

IHP ONDERWIJSHUISVESTING 2015 - 2019 met doorkijk 2021
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BIJLAGE 1 Basisgegevens 

Bijlage 1 geeft per school een overzicht van de kerngegevens. Dit betreft gegevens over het 

onderwijs, gegevens over de onderwijsgebouwen en een eigen beoordeling door de 

schoolbesturen van de kwaliteit van onderwijsgebouwen. Deze bijlage geeft een overzicht per 

onderwijsinstelling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het onderwijs en tevens een 

overzicht van de basisgegevens van de schoolgebouwen. 

 

Onderwijs 

Het gaat daarbij om: 

 aantal leerlingen per 1 oktober 2014 

 aantal gewichtleerlingen (alleen voor basisonderwijs) 

 aantal groepen (niet voor het voortgezet onderwijs) 

 aanbod  (alleen voor het voortgezet onderwijs) 

 pedagogische visie  

 ondersteunende medewerkers  (niet voor het voortgezet onderwijs) 

 contacten met instellingen buiten het onderwijs, zoals kinderopvang, sport 

 

Gebouwen 

Het gaat daarbij om: 

 adresgegevens, dislocaties 

 bruto vloeroppervlak (bvo), bouwjaar 

 beschikbare onderwijsruimten 

 ruimten, feitelijk onttrokken aan de onderwijsfunctie wegens medegebruik door anderen 

 aard van het gebouw / de gebouwen (permanent of tijdelijk) 

 uitbreidingsmogelijkheden 

 speelterrein 

 gerealiseerde onderwijskundige vernieuwingen 

 voorzieningen gymnastiek 

 

De bruto vloeroppervlakken zijn in 2009 en recent in 2015 voor Vlot/Ichtus en Frans 

Naereboutschool opgemeten.  

In Vlissingen heeft geen enkel schoolbestuur voor eigen rekening (aanvullende) huisvesting 

gerealiseerd. 

 

 Beoordeling kwaliteit onderwijsgebouwen door schoolbesturen 

De resultaten zijn ook opgenomen in de bijlage.  Bij deze eigen beoordeling spelen vragen als: 

 past het gebouw bij de onderwijsvisie? 

 heeft het gebouw een heldere structuur? 

 is het gebouw toegankelijk voor mindervaliden? 

 is het gebouw veilig? 

 wat is de beoordeling van de bouwkundige staat? 

 is een goede exploitatie haalbaar? 

 is er sprake van vandalismegevoeligheid? is de verkeerssituatie veilig? 
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onderwijs 

naam school de Branding 

bestuur Archipel Scholen Walcheren 

# lln 1-10-2014 211 gewichtensom 29 

aantal groepen 9 

pedagogische visie Naast instructie aan de hele groep, neemt zelfstandig werken een steeds 

belangrijker plaats in op de school. Toekomst: nog 30 % klassikaal 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleider 5 dd/week, remedial teacher 5 dd/week 

kinderopvang, 

sport 

45 kinderen blijven over, in de aula. Voor- en naschoolse opvang ca 12 

kinderen, wens om te komen tot voorziening waarin onderwijs en 

kinderopvang gecombineerd worden 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Bouwen Ewoutstraat 51, Vlissingen 

bvo 1298 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1298 

bouwjaar 1972 (hoofdgebouw) 

in gebruik door 

anderen 

nee 

ruimten (1) leslokalen 8+1 speellokaal 0 handvaardigh 0 

ruimten (2) gemeenschapsruimte (aula) , lerarenkamer, directiekamer, keuken 

bouwaard permanent en 1 noodlokaal 

uitbreiding mogelijk Nee, ruimtegebruik  de personeelskamer is in gebruik als lesruimte voor de 

schakelgroep, geen ruimte voor remedial teaching/schoolmaatschappelijk 

werk gesprekken met kinderen of ouders. 

speelterrein de school heeft een afgesloten speelplaats 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

gerealiseerd in 2008 

gymnastiek gymmen in eigen gymzaal, zaal via tussendeur te bereiken, gymfaciliteiten 

voldoende 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

niet goed toegerust voor toekomstig onderwijs, want weinig mogelijkheden 

voor zelfstandig werken (gebeurt nu in personeelskamer en aula) 

structuur gebouw voldoet 

toegankelijkheid niet toegankelijk voor gehandicapten, is nu geen probleem maar kan het wel 

worden, ook geen invalidentoilet Gymzaal is niet bereikbaar met een rolstoel. 

veiligheid binnen goed 

bouwkundige staat voldoende  

exploitatie  

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid verkeerssituatie in de Scheldestraat zorgt regelmatig voor gevaarlijke 

situaties. Ook kruispunt Scheldestraat - Paul Krugerstraat is een gevaarlijk 

punt. 

overige opm nee 
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onderwijs 

naam school Frans Naereboutschool 

bestuur Archipel Scholen Walcheren 

# lln 1-10-2014 105 gewichtensom 3 

aantal groepen 5 

pedagogische visie nu 50-75 % klassikaal, onderwijsconcept wordt omgevormd tot OGO 

(ontwikkelingsgericht onderwijs) 

ondersteunende 

medewerkers 

interen begeleider 1 dd/week, remedial teacher 2 dd/week 

kinderopvang, 

sport 

speelzaal in gebruik bij naschoolse opvang; TSO: ca 30 kinderen, gebrek 

aan goede voorzieningen; meer samenwerking gewenst 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Grote Markt 1, Vlissingen 

bvo 768 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 768 

bouwjaar 1949 

in gebruik door 

anderen 

peuterspeelzaal 

ruimten (1) leslokalen 5 speellokaal 1 handvaardigh 0 

ruimten (2) lerarenkamer, stafruimte, ruimte individueel onderwijs, mediatheek, keuken 

bouwaard permanente bouw 

uitbreiding mogelijk ja 

speelterrein speelplaats in de openbare ruimte 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

gerealiseerd (zolder) in 2005 

gymnastiek gymmen in eigen gymzaal, de zaal is matig, vloeroppervlak eigenlijk te klein 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

weinig toegerust voor zich ontwikkelend onderwijs: weinig ruimte voor 

werken met kleine groepjes en voor individueel onderwijs; daarnaast geen 

mogelijkheid voor ontvangst grotere groepen 

structuur gebouw helder, echter alleen voor onderwijs geschikt.  

toegankelijkheid voor gehandicapten: alleen begane grond 

veiligheid binnen geen problemen 

bouwkundige staat matig, buitenmuren, vocht uit ondergrond en dak vragen constante zorg  

exploitatie  

vandalisme weinig problemen 

verkeersveiligheid geen knelpunten 

overige opm  
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onderwijs 

naam school Ravenstein 

bestuur Archipel Scholen Walcheren 

# lln 1-10-2014 108 gewichtensom 60 

aantal groepen 6 groepen + 1 peutergroep +NT2  klas voor 3 scholen 

pedagogische visie 50-75 % klassikaal, groot aantal kinderen werkt met een handelingsplan en 

heeft voor één of meerdere vakgebieden eigen leerlijn. Ontwikkeling is naar 

meer klassikaal en minder eigen leerlijn. Waarschijnlijk meer verwijzing naar 

speciaal onderwijs 

ondersteunende 

medewerkers 

intern begeleider 2,5 dagen p.w., verder tutor groep 1 en 2, 1,5 dagen p.w. 

,onderwijsassistent: 5 dagen p.w. verspreid over alle groepen en dagen 

kinderopvang, 

sport 

70 kinderen blijven over, in leslokalen, door leerkrachten zelf verzorgd + 

moeders. Contacten met sportbuurtwerk, kinderopvang en gemeente ivm 

verlengde schooldagactiviteiten 

overige opm wel wachtlijst voor voorschoolse educatie (8 kinderen) 

gebouw(en) 

adres(sen) De Combinatie, Pablo Picassoplein 122, Vlissingen 

bvo 1060 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1060 

bouwjaar 2012 

in gebruik door 

anderen 

1 lokaal voor voorschool (peutergroep) Ravenstein 

ruimten (1) leslokalen 9 speellokaal 1 handvaardigh  

ruimten (2) lerarenkamer, stafruimten, keuken = voor algemeen gebruik binnen de 

combinatie 

bouwaard permanente bouwaard 

uitbreiding mogelijk nvt 

speelterrein Speelterrein in afstemming met 2 buurscholen/kleuterplein is afgesloten 

middels hek 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

voorzien in planontwikkeling brede school X 

gymnastiek In het gebouw aanwezig 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

nee, mn ontbreken ruimten om met kleine groepjes te werken 

structuur gebouw structuur is in orde  door ronde bouw wat ongemakken zoals: wind die op 

deuren staat. kantoorruimte 

toegankelijkheid Wel/lift 

veiligheid binnen gehorigheid, 

bouwkundige staat Slecht van kwaliteit. Kapstokken te klein, muren brokkelen af, trap is van 

beton en blijft vies en brokkelt af. Drempels laten los. Geen ventilatie in 

kantoorruimte 

exploitatie  

vandalisme nee 

verkeersveiligheid knelpunten: Door open hekken kunnen kinderen zo de straat op lopen. 

 

overige opm  
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onderwijs 

naam school De Omnibus (vh Houtuyn-De Vlieger) 

bestuur Archipel Scholen Walcheren 

# lln 1-10-2014 161 gewichtensom 21 

aantal groepen 6+2 

pedagogische visie 50-75 % klassikaal, ontwkkeling zichtbaar naar meer zelfstandig werken en 

werken met kleine instructiegroepjes. Lesstof zal meer op de maat van elk 

kind worden aangeboden 

ondersteunende 

medewerkers 

 interne begeleider 7 dd/week, remedial teacher 5 dd/week, verder 

incidenteen logopedist, ambulante begeleider 

kinderopvang, 

sport 

gemiddeld ca 45 overblijfkinderen, voor naschoolse opvang contacten met 

KOW 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Slangenburg 3 Vlissingen 

bvo 1308 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1308 

bouwjaar Houtuyn 1977 

in gebruik door 

anderen 

1 leslokaal 

ruimten (1) Leslokalen 13 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) gemeenschapsruimte, teamkamer, stafruimte, keuken 

bouwaard permanente bouwaard 

uitbreiding mogelijk Ja 

speelterrein de school heeft een eigen speelplaats 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

gerealiseerd in 2006 

gymnastiek bij elk schoolgebouw 1 losse gymzaal, voldoet 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

klaslokalenschoolgebouwen, niet goed toegerust voor modern onderwijs. Het 

werken met kleine groepjes kinderen is niet goed mogelijk 

structuur gebouw overzichtelijk 

toegankelijkheid De Omnibus is toegankelijk voor gehandicapten 

veiligheid binnen Goed 

bouwkundige staat Bouwkundige staat matig. 

exploitatie  

vandalisme niet 

verkeersveiligheid parkeren op trottoir is probleem. 

overige opm Klimaatbeheersing is matig tot slecht 
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onderwijs 

naam school Theo Thijssen 
bestuur Archipel Scholen Walcheren 

# lln 1-10-2014 375 gewichtensom 15 

aantal groepen 16 

pedagogische visie 50-75 % klassikaal, zal zich ontwikkelen naar kleiner aandeel klassikaal. 

Brede vorming en talentontwikkeling 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleiders samen 7 dd/week, remedial teacher 5 dd/week, 

ambulante begeleider 1 dd/week, administratief medewerkster 5 dd/week, 

concierge 6 dd/week 

kinderopvang, 

sport 

195 overblijfkinderen, ivm ruimtegebrek in de 2 gemeenschapsruimten, maar 

ook in verschillende klaslokalen. Contacten met KOW en Juultje mbt voor- en 

naschoolse opvang, opvang in de nabijheid, 40 kinderen 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Troelstraweg 471 / 475, Vlissingen 

bvo 1051+875 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie  

bouwjaar 1972 

in gebruik door 

anderen 

Er is een unit bij de school geplaatst t.b.v. de voor-en naschoolse opvang. 

Hallen + diverse klassen worden gebruikt t.b.v. GVO en HVO-lessen en de 

tussen de middag opvang opvang 

ruimten (1) leslokalen 16 speellokaal 0 handvaardigh 0 

ruimten (2) 2 gemeenschapsruimten, lerarenkamer, directiekamer,  2 ruimtes individuele 

begeleiding, keuken, pantry, ruimte administratief medewerkster 

bouwaard permanente bouw 

uitbreiding mogelijk ja 

speelterrein de school heeft een eigen, afgesloten speelplaats + een openbaar 

speelterrein 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

realisatie in 2009 

gymnastiek gymmen in eigen gymzaal, goede voorziening 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

Absoluut niet. Het is een gebouw van de vorige eeuw. Standaard leslokalen. 

Geen enkele flexibiliteit. Geen kleine groepsruimten, geen werkplekken. 

structuur gebouw heldere structuur, compact gebouw 

toegankelijkheid ja, toegankelijk voor gehandicapten, maar in het bovenbouwgebouw geen 

mivatoilet 

veiligheid binnen prima 

bouwkundige staat voldoende  

exploitatie  

vandalisme ja, wordt veel op het dak gespeeld + regelmatig kapotte ramen. 

verkeersveiligheid School kent veel bezoekers van buiten de wijk.  Verkeersveiligheid zeer 

zorgelijk. 

Hoofdoorzaak: Te weinig parkeerruimte + logische aanrijroutes voor fietsers, 

 

overige opm  
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onderwijs 

naam school Tweemaster/ Kameleon 

bestuur Archipel Scholen Walcheren 

# lln 1-10-2014 289 gewichtensom 18 

aantal groepen 14 

pedagogische visie Daltononderwijs 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleiders 5dd/week, remedial teacher 5 dd/week, verder 

regelmatig ambulante begeleider 

kinderopvang, 

sport 

ca 60 overblijfkinderen, in hal en overblijfruimte, probleem is onrust. Contact 

met KOW en Palladium (30  voor-/naschoolse opvang, 30 verlengde 

schooldag 

overige opm verlengde schooldag realiseren met andere scholen 

gebouw(en) 

adres(sen) Jan de Priesterstraat 4 en Oranjeplein 35, Oost Souburg 

bvo  bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie  

bouwjaar Tweemaster 1957/1973/1988 en Kameleon 1948/1985 

in gebruik door 

anderen 

kleine handvaardigheidshoek= mediatheek 

1 lokaal in gebruik voor peuterspeelzaal (Kameleon) 

ruimten (1) leslokalen 14 speellokaal 1 handvaardigh 0 

ruimten (2) gemeenschapsruimten (2), lerarenkamers (2), 1 weinig bruibare stafruimte, 2 

ruimten voor individueel onderwijs, 2 keukens & pantry 

bouwaard permanente bouw (in slechte staat) 

uitbreiding mogelijk nvt, gebouwen worden vervangen door gezamenlijke nieuwbouw 

speelterrein school heeft eigen afgesloten speelplaats 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

voorzien in planontwikkeling brede school 

gymnastiek Tweemaster 1 e  

overige opm gebouwen tellen samen 13 lokalen,  1 van de eigen lokalen te klein voor 

groep van gewone omvang (8  Tweemaster (1= teamkamer/7 Kameleon 

atelier = nu mediatheek) 

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

gebrek aan losse werkplekken, niet aanpasbaar aan onderwijsconcept. 

Nodig zijn veel extra werkruimtes, huidige gemeenschapsruimten 

disfunctioneel in Dalton-concept 

structuur gebouw ouderwets, slechte structuur door vele ad hocverbouwingen en 

uitbreidingen, onlogische looplijnen. 

toegankelijkheid voor gehandicapten toegankelijk via 1 ingang 

veiligheid binnen Akoestiek niet goed, klimaat niet goed te regelen. Veel onrust door 

looplijnen. 

bouwkundige staat slecht, geldt voor beide gebouwen en pleinen. Waar moet kan niet worden 

geventileerd, waar het tocht zou dit niet moeten. Lekkages dakkoepels, hang 

en sluitwerk zeer slecht (inbraakgevoelig), kozijnen of rot, of vervormd. 

Elektrische installaties niet berekend op huidige gebruik. Verschillende 

vloeren slecht. 

exploitatie Gebouwen vreten energie. Kosten zijn exorbitant 

vandalisme Ja, veel problemen. Scholen liggen verscholen, vanwege begroeiing geen 

zicht. 

verkeersveiligheid Problemen: locatie Tweemaster ligt midden in woonwijk achter de 

winkelstraat. Parkeren geeft problemen. Locatie Kameleon :  nu met Burg. 

Stemerding open onveilig nog geen ideale situatie 

overige opm  



 

 
 

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS 2015-2019 I GEMEENTE VLISSINGEN, OKTOBER 2015 

 
40 

 

 

 

 

 

 

onderwijs 

naam school  

bestuur Archipel Scholen Walcheren 

# lln 1-10-2014 81 gewichtensom 11 

aantal groepen 4 (+ 1 schakelklas) 

pedagogische visie  differentiatie per leerjaar in 3 niveaus, voor diverse vakken aparte aanpak 

(hoog)begaafde leerlingen 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleider 2 dd/week, schakelklas 8uur/week, rugzakondersteuning 2 

dd/week, verrijkingskinderen (begaafd) 1 dd/week 

kinderopvang, 

sport 

Tussen 12-35 kinderen blijven over. VIB diverse activiteiten, schaken op 

school 

overige opm Passend onderwijs blijft actueel. Samenwerking binnen Kroonjuweel.  

gebouw(en) 

adres(sen) Kroonjuweel 7, Oost-Souburg 

bvo 881 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 881 

bouwjaar 2011 

in gebruik door 

anderen 

Veel gezamenlijke ruimtes met Kompas, KOW peuter, KOW BSO, bieb, 

GGD etc  

ruimten (1) leslokalen 5 speellokaal 0 handvaardigh 0 

ruimten (2) schoolleidingruimte, IB-ruimte, gezamenlijk: hal, speelruimtes, 

handvaardigheid, magazijn, personeelskamer, etc 

bouwaard permanente bouwaard 

uitbreiding mogelijk ja 

speelterrein speelpaats in de openbare ruimte (muv KOW-deel) 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

Visie op geïntegreerd onderwijs, incl. engels vanaf groep 4. Extra aandacht 

uitdagend onderwijs (hoog)begaafde kinderen. Samenwerking binnen 

Koonjuweel , alle kinderen dezelfde kansen bieden. 

gymnastiek 2 sportzalen voor beide scholen ingeroosterd. Materiaalbeheer is lastig (ook 

vereninginggebruik). Er is geen beheerder. 

overige opm Onderzoek geluidsoverlast loopt. Klimaatbeheersing lastig te reguleren. 

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

 

structuur gebouw  

toegankelijkheid toegankelijk voor gehandicapten en een lift aanwezig 

veiligheid binnen goed, zie RIE 

bouwkundige staat Goed 

exploitatie  

vandalisme Veel ramen vernield. Vernieling aan fietsen. Maatregelen worden onderzocht 

verkeersveiligheid Parkeerproblemen (ondanks extra 12p en maatregelen door school). 

Parkeren op onveilige plaatsen, situatie wordt als onveilig ervaren. 

Handhaving politie soms en verkeersouders willen geen andere ouders 

aanspreken   

overige opm  
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onderwijs 

naam school Het Vlot/Ichtusschool 

bestuur Stichting Onze Wijs 

# lln 1-10-2014 113+123  gewichtensom 28+1 

aantal groepen 10 

pedagogische 

visie 

40-60 % klassikaal, zelfstandig werken en groepswerk zullen toenemen en 

het percentage klassikaal zal afnemen 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleiders samen 4 dd/week, remedial teacher 4 dd/week, logopedie, 

ambulante begeleiders, schoolmaatschappelijk werk 

kinderopvang, 

sport 

40 tot 50 kinderen blijven over, samenwerking met instellingen goed en kan 

nog verder verbeteren, voor-/naschoolse opvang ca 10 kinderen, 

sportbuurtwerk ca 20 kinderen 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Pablo Picassoplein 123 en Waaigat 1, Vlissingen 

bvo 1459 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1459 

bouwjaar 2012 resp 1969 

in gebruik door 

anderen 

In de Ichtusschool is ruimte ter beschikking gesteld aan Het KOW om de 

peuterspeelzaal en de naschoolse opvang te huisvesten. Door groei zitten we 

daarmee knel, maar willen als brede school deze partner niet verliezen 

ruimten (1) leslokalen 11 speellokaal 1 (gez. In 

Combinatie) 

handvaardigh 1 (gez. In 

Combinatie) 

ruimten (2) 2 gemeenschapsruimten (Het Vlot/Ichtus), lerarenkamers, stafruimtes, ruimtes 

voor individueel onderwijs, computerruimte (Waaigat), keukens 

bouwaard permanente bouwaard 

uitbreiding 

mogelijk 

Zowel Het Vlot als de Ichtus zijn alle ruimtes in gebruik. Uitbreiding niet 

mogelijk. Op de Ichtusschool is wegens groei groot ruimtegebrek. 

speelterrein speelplaats gedeeltelijk in de openbare ruimte 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

Het Vlot in nieuwbouw 2011, Ichtusschool de laatste jaren geen 

aanpassingen. Gezien de groei van het aantal leeringen in de Binnenstad is 

interne aanpassing in het gebouw gewenst. Plannen liggen nog van 8 jaar 

geleden klaar. Doordat er nieuwbouw op het Scheldeterrein zou komen is dit 

nooit gerealiseerd.  

gymnastiek gymmen in gymzaal Frans Naereboutschool, voor Het Vlot is de sporthal in de 

Combinatie 

overige opm Heroverweging aanpassing Ichtusschool/Frans Naereboutschool nu de 

geplande nieuwbouw op het Scheldeterrein (IHP 2017) achterwege blijft 

noodzakelijk. 

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

nee, door het ontbreken van individuele werkplekken en ruimten voor 

individuele begeleiding ontstaat er regelmatig overlast van elkaar. Eigenlijk 

door gebrek aan ruimte zal de Ichtusschool niet kunnen groeien omdat er 

teveel mensen op een te kleine ruimte zitten 

structuur gebouw redelijk overzichtelijk 

toegankelijkheid Het Vlot is voor gehandicapten toegankelijk, Ichtusschool niet 

veiligheid binnen veiligheid voor kinderen voldoende 

bouwkundige 

staat 

onderhoudsstaat Ichtusschool is  matig. Het Vlot goed 

exploitatie Niet kostendekkend 

vandalisme gering 

verkeersveiligheid Het Vlot is redelijk. Grote Markt is een chaos. 
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overige opm wens om te komen tot integraal verbouwingsplan loc. Ichtusschool/Frans 

Naerebout 

Nu de actualisatie plaats heeft gevonden kunt u lezen dat het aantal 

leerlingen is gegroeid en de prognose is dat groei zich voortzet ( 1 oktober 

2014 250 leerlingen), maar dat het aantal lokalen is afgenomen. Nu komen 

we op het punt dat ruimtegebrek onze groeimogelijkheden sterk gaat 

beperken. Zo niet onmogelijk maken 

 

 

onderwijs 

naam school De Wissel 

bestuur Stichting Onze Wijs 

# lln 1-10-2014 453 gewichtensom 22 

aantal groepen 17 

pedagogische visie 50-75 % klassikaal 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleider 5dd/week, remedial teacher 13 dd/week, verder 

ambulante begeleider (variabel), conciërge.  

kinderopvang, 

sport 

ca 150 kinderen blijven over, in gemeenschapsruimten en klaslokalen, 

contact met KOW, voor- en naschoolse opvang ca 30 kinderen 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Flamingoweg 53 en Kleiweg 15/17, Vlissingen 

bvo 1305+1300 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 2374 

bouwjaar 1978/2003 

in gebruik door 

anderen 

1 leslokaal en ruimten voor individueel onderwijs voor Arduin 

ruimten (1) leslokalen 19 speellokaal 1 handvaardigh 0 

ruimten (2) gemeenschapsruimte (2), lerarenkamer (2), stafruimten, ruimten voor 

individueel en groepsonderwijs, mediacentra (2), werkplekken ict, keuken 

bouwaard permanente bouw 

uitbreiding mogelijk  

speelterrein school heeft eigen afgesloten speelplaats 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

gerealiseerd in 2005 

gymnastiek gymmen in gymzaal De Vlieger / De Omnibus 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

ja 

structuur gebouw  

toegankelijkheid toegankelijk voor gehandicapten, echter bij alle ingangen dorpels 

veiligheid binnen  

bouwkundige staat loc Flamingoweg redelijk, loc. Kleiweg matig tot slecht: Het voeg- en 

metselwerk heeft (veel) slechte plekken. (bouwjaar 1978 / 2003) 

exploitatie  

vandalisme Ja, m.n. locatie "Kleiweg" Voorzieningen die er voor zorgen dat men niet 

zomaar het dak op kan 

verkeersveiligheid Direct voor school (locatie Flamingoweg geen veilige plek om te stoppen en 

kinderen in/uit te laten stappen; heel veel klachten ouders en omwonenden. 

Gevaarlijke situatie. Aanpassingen noodzakelijk.  

overige opm  
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onderwijs 

naam school Louise de Colignyschool 

bestuur Stichting Onze Wijs 

# lln 1-10-2014 299 gewichtensom 11 

aantal groepen 15 

pedagogische visie beperking van gebouw maakt alleen klassikaal werken mogelijk, voorkeur is 

75 % klassikaal 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleider 8 dd/week, remedial teacher 15 dd/week, ambulante 

begeleider 2 dd/week 

kinderopvang, 

sport 

90 kinderen blijven over, moet in de klaslokalen, contact met KOW 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Alexander Gogelweg 61/65, Vlissingen 

bvo 867+1048=1915 bvo beschikbaar voor 

onderwijsfunctie 

1915 

bouwjaar 1968/2002 

in gebruik door 

anderen 

geen 

ruimten (1) leslokalen 13+2 speellokaal 1 handvaardigh 0 

ruimten (2) gemeenschapsruimte, stafruimte, ruimten voor individueel onderwijs, 

werkplekken, keuken 

bouwaard permanente bouw en 2 noodlokalen 

uitbreiding 

mogelijk 

ja 

speelterrein speelplaats gedeeltelijk in de openbare ruimte 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

gerealiseerd 

gymnastiek gymmen in gymzaal Paauwenburg, voldoet 

overige opm stafruimte ongeschikt; speellokaal in gebruik als leslokaal 

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

techniek/handenarbeidlokaal ontbreekt, geen goed overblijfruimte, gebrek 

aan ruimtes om met kleine groepen te werken, geen onderzoeksruimte voor 

GGD 

structuur gebouw gebouw een beetje een zoekplaatje 

toegankelijkheid ja 

veiligheid binnen goed 

bouwkundige staat goed  

exploitatie geen bijzonderheden 

vandalisme nee 

verkeersveiligheid geen knelpunten 

overige opm  
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onderwijs 

naam school De Burcht-Rietheim 

bestuur Stichting Onze Wijs 

# lln 1-10-2014 269 gewichtensom 9 

aantal groepen 11 

pedagogische visie Boeiend en Passend onderwijs 

ondersteunende 

medewerkers 

Interne begeleider 3 dagen per week en onderwijsassistent 2 dagen per 

week 

kinderopvang, 

sport 

Contacten KOW m.b.t. buitenschoolse opvang. Overblijf in eigen beheer en 

locaties. Sporten in gymzaal de Tweemaster en devan Duyvenvoorde 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Van Visvlietstraat 7, Oost-Souburg en Dongestraat 109 Oost-Souburg 

bvo  bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie  

bouwjaar 1959 

in gebruik door 

anderen 

nvt 

ruimten (1) leslokalen 15 speellokaal 0 handvaardigh 2 

ruimten (2) Gemeenschapsruimte, computerruimte, stafruimte, zorgruimtes,  keuken 

bouwaard permanente bouw en , 1 noodlokaal (van Visvlietstraat) 

uitbreiding mogelijk ja 

speelterrein de school heeft een afgesloten speelplaats van Visvlietstraat en een open 

speelplaats aan de Dongestraat 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

gerealiseerd 

gymnastiek gymmen in gymzaal De Tweemaster en sportzaal van Duyvenvoorde 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

Oude gebouwen vooral de locatie aan de Dongestraat  

Toiletten stinken 

structuur gebouw onoverzichtelijke U-vorm van Visvlietstraat en ronde vorm Dongestraat 

toegankelijkheid Ja, van Visvlietstraat minder, Dongestraat beter, heeft ook een 

gehandicaptentoilet. 

veiligheid binnen goed 

bouwkundige staat Van Visvlietstraat redelijk, aandacht voor toiletten. Dongestraat slecht, 

slechte riolering, toiletten, kozijnen vervangen, dak is slecht. Veel lekkage 

exploitatie Geen bijzonderheden 

vandalisme Problemen, inbraak en vernieling beide locaties. 

verkeersveiligheid Van Visvlietstraat Smalle straat, Kiss and Ride plaats aanwezig. Wordt 

echter ook gebruikt als parkeergelegenheid. 

overige opm Sociale onveiligheid buiten in de Dongestraat . Veel afval , intimidatie en 

vandalisme 
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onderwijs 

naam school Het Kompas 

bestuur Stichting Onze Wijs 

# lln 1-10-2014 378 gewichtensom 13 

aantal groepen 15 

pedagogische visie Elk kind is een belofte

Daarbij zorgen 
we ervoor dat kinderen uitdaging, ondersteuning en vertrouwen wordt 
geboden. We stimuleren een actieve, zelfstandige leerhouding van het 
kind.  
Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoefte. Wij werken op 
school met het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen besteden we 
zo nodig aandacht aan individuele zorg. Soms werken leerlingen met 
aparte programma's die afgestemd zijn op hun mogelijkheden.  

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleider (10 dd/week), remedial teacher (6 dd/week), 

onderwijsassistente (10 dd/week)verdere ambulante begeleider en 

schoolmaatschappelijk  werk. 

kinderopvang, 

sport 

BSO gedurende de gehele week 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Kroonjuweel nr. 5 

bvo 2129 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 2129 

bouwjaar 2011 

in gebruik door 

anderen 

nvt 

ruimten (1) leslokalen 15 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) gemeenschapsruimte (1*), teamkamer (1*), stafruimte, keuken. Hal wordt 

gebruikt voor individueel onderwijs, werkgroepjes, computeren e.d. 

bouwaard Nieuwbouw 

uitbreiding mogelijk nvt 

speelterrein 2 pleinen aan voor-en achterzijde van het gebouw 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

nvt 

gymnastiek 2 pleinen aan voor-en achterzijde van het gebouw 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

nee, gebouwen kennen een verouderde opzet. Er zijn helemaal geen ruimte 

voor het werken met kleinere groepjes of voor individueel onderwijs 

structuur gebouw in orde 

toegankelijkheid n.v.t. 

veiligheid binnen n.v.t. 

bouwkundige staat Prima 

exploitatie n.v.t. 

vandalisme n.v.t. 

verkeersveiligheid geen urgente knelpunten 

overige opm  
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onderwijs 

naam school Sint Jozefschool 

bestuur Stichting Prisma 

# lln 1-10-2014 143 gewichtensom 42 

aantal groepen 6 

pedagogische visie voornamelijk klassikaal onderwijs, in klaslokalen op uiteenlopende wijze 

werken 

ondersteunende 

medewerkers 

remedial teacher 5 dd/week, overige incidenteel 

kinderopvang, 

sport 

ca 35 kinderen blijven over, in lokalen en gemeenschapsruimte 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) P. Picassoplein 121, Vlissingen  

bvo 1061 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1061 

bouwjaar 2011 

in gebruik door 

anderen 

nvt 

ruimten (1) leslokalen 7 speellokaal 0 handvaardigh 1 

ruimten (2) gemeenschapsruimte, lerarenkamer, stafruimte, beperkte ruimte voor kleine 

groepjes,  keuken 

bouwaard nieuwbouw, permanent 

uitbreiding mogelijk nvt 

speelterrein Bovenbouw openbaar, onderbouw afgesloten speelplaats 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

gerealiseerd 

gymnastiek Inpandig in De Combinatie 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

gebouw biedt voldoende ruimte voor verschillende werkvormen 

structuur gebouw helder 

toegankelijkheid goed toegankelijk voor gehandicapten 

veiligheid binnen Goed 

bouwkundige staat nieuwbouw 

exploitatie verhuurder 

vandalisme geen probleem 

verkeersveiligheid goed 

overige opm  
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onderwijs 

naam school Graaf Jan van Nassauschool 

bestuur Schoolvereniging op reformatorische grondslag te Vlissingen 

# lln 1-10-2014 131 gewichtensom 0 

aantal groepen 4 

pedagogische visie in hoofdzaak klassikaal onderwijs 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleider 4 dd/week, remedial teacher 6 dd/week, overig 2 dd/week 

kinderopvang, 

sport 

bijna alle kinderen blijven over, worden klaslokalen voor gebruikt 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Van Doornlaan 40, Vlissingen 

bvo 928 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 928 

bouwjaar 1961, renovatie 2007 

in gebruik door 

anderen 

nvt 

ruimten (1) leslokalen 5 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) gemeenschapsruimte, lerarenkamer, stafruimten, projectgroepruimte, 

computerruimte. mediacentrum, werkplekken leerkrachten, keuken 

bouwaard permanente bouwaard 

uitbreiding mogelijk nee 

speelterrein de school heeft een eigen afgesloten speelplaats 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

gerealiseerd met renovatie in 2007 

gymnastiek gymmen in gymzaal De Vlieger 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

goed toegerust, mede vanwege verbouwingen 

structuur gebouw overzichtelijk 

toegankelijkheid goed, via zij-ingangen. 

veiligheid binnen geen problemen 

bouwkundige staat voldoende.  

exploitatie in goede verhouding 

vandalisme  

verkeersveiligheid een eigen gemaakte kiss & ride strook werkt niet altijd naar tevredenheid 

overige opm  
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onderwijs 

naam school Vlissingse School Vereniging 

bestuur Vlissingse School Vereniging 

# lln 1-10-2014 226 gewichtensom 1 

aantal groepen 9 

pedagogische visie klassikaal gericht met aandacht voor veerschillen 

ondersteunende 

medewerkers 

interne begeleiders 5 dd/week, overig 1a2 dd/week 

kinderopvang, 

sport 

70 kinderen blijven over, is geen afzonderlijke ruimte voor. Prokino verzorgt 

tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang, is extra lokaal voor nodig 

(al dan niet tijdelijk), voor max. 17 kinderen 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Govert Flincklaan 1, Vlissingen 

bvo 1541 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1541 

bouwjaar 1979, renovatie 2004 

in gebruik door 

anderen 

nee 

ruimten (1) leslokalen 9 speellokaal 1 handvaardigh 1 

ruimten (2) gemeenschapsruimte, lerarenkamer, ruimten voor individueel en 

groepsonderwijs, keuken, directiekamer 

bouwaard permanente bouwaard 

uitbreiding mogelijk nee (kan een probleem vormen als voor buitenschoolse opvang (tijdelijk) 

gebouwd wordt 

speelterrein de school heeft een eigen afgesloten speelplaats 

onderwijsk. 

vernieuwingen 

Voortdurende ontwikkeling 

gymnastiek VSV maakt gebruik van de gymzaal van de combinatie. 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

ja, alleen gebrek aan opslagruimte 

structuur gebouw overzichtelijk 

toegankelijkheid toegankelijk voor gehandicapten, uitgezonderd verdieping waarop 

directiekamer en lerarenkamer gesitueerd is 

veiligheid binnen goed 

bouwkundige staat goed, 10 jaar geleden uitgebreid en gerenoveerd (bouwjaar  1976) 

exploitatie stookkosten worden in de hand gehouden door dubbelglas en zonnepanelen. 

vandalisme geen problemen 

verkeersveiligheid Problemen met de verkeersafhandeling. De school is gesitueerd in een 

detailhandelgebied. Dit bekent weinig woonverkeer maar wel vrachtverkeer. 

Ook zijn parkeerplaatsen bestemd voor parkeren van vrachtverkeer en 

bussen. Fietsende kinderen kruisen met overig verkeer. Afspraken maken 

met bedrijven blijkt in de praktijk lastig. 

overige opm Diverse toiletgroepen + riolering zijn aan vernieuwing toe. Tevens is een 

lokaal erg klein. Verkeerssituatie kan verbeterd worden door verbreden 

stoep. 

 



 

 
INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS 2015-2019 I GEMEENTE VLISSINGEN, OKTOBER 2015 

 
49 

 

 

 

 

 

 

onderwijs 

naam school Het Springtij 

bestuur St . Samenwerkingsscholen voor speciaal basisonderwijs en 

praktijkonderwijs Zeeland 

# lln 1-10-2014 99 

aantal groepen 8 

pedagogische visie sbo-school met veel aandacht voor individuele kinderen 

ondersteunende 

medewerkers 

 

kinderopvang, 

sport 

 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) De Savornin Lohmanlaan 58, Vlissingen 

bvo 1032 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 1032 

bouwjaar 1970 

in gebruik door 

anderen 

nvt 

ruimten (1) leslokalen 7+1 speellokaal 0 (niet 

nodig) 

handvaardigh 1 

ruimten (2)  

bouwaard  

uitbreiding mogelijk  

speelterrein  

onderwijsk. 

vernieuwingen 

 

gymnastiek  

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

 

structuur gebouw  

toegankelijkheid  

veiligheid binnen  

bouwkundige staat  

exploitatie  

vandalisme  

verkeersveiligheid  

overige opm  
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onderwijs 

naam school Scheldemond College 

bestuur Stichting Scheldemond College 

# lln 1-10-2014 1062 

aanbod VMBO, HAVO, VWO 

pedagogische visie breed aanbod in relatief kleinschalige omgeving. Bijzondere aandacht voor 

sport, VWOplus, techniek (Technum, Technasium). 

overige opm  

gebouw(en) 

adres(sen) Weyevlietplein 7-13, Vlissingen 

bvo 12.915 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 12.915 

bouwjaar A-gebouw 1989, B-gebouw 1992 

gebouwdelen voor 

eigen rekening 

ja, in VMBO-gebouw praktijkruimten gerealiseerd met behulp van 

Rijkssubsidie praktijkgerichte leerwegen. 

bouwaard permanente bouwaard 

uitbreiding mogelijk ja 

gymnastiek zelf 2*2 gymzalen ter beschikking, programma is echter sport-intensief; 

sporthal Baskenburg wordt gehuurd om capaciteit uit te breiden. Normatief is 

eigen gymaccommodatie toereikend. Scheldemond College profileert zich 

als sportschool. 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

 

structuur gebouw  

toegankelijkheid  

veiligheid binnen  

bouwkundige staat  

exploitatie  

vandalisme  

verkeersveiligheid  

overige opm  
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onderwijs 

naam school Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 

bestuur Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren 

# lln 1-10-2014 203 

aanbod brugklassen HAVO/MAVO(1-4)/VMBO 

pedagogische visie verzorgen van onderwijs vanuit een christelijke visie op mens en 

samenleving. Samenwerkend en activerend leren, veel projectonderwijs. 

overige opm brugklasleerlingen HAVO/VWO stromen door naar vestiging in Middelburg, 

idem VMBO beroepsgericht 

gebouw(en) 

adres(sen) Bossenburghpad 1, Vlissingen 

bvo 3.147 bvo beschikbaar voor onderwijsfunctie 3.147 

bouwjaar 2014 

gebouwdelen voor 

eigen rekening 

nee 

bouwaard permanente bouwaard 

uitbreiding mogelijk ja 

gymnastiek 1 eigen gymzaal 

overige opm  

beoordeling kwaliteit gebouw door bestuur 

passend bij 

onderwijsvisie 

 

structuur gebouw  

toegankelijkheid  

veiligheid binnen  

bouwkundige staat  

exploitatie  

vandalisme  

verkeersveiligheid  

overige opm  
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Voorzieningen  bewegingsonderwijs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

Gymzalen

Gymzaal Verkuyl Quakelaarsteaat 106

Gymzaal Slangenburg 1

Gymzaal A.Gogelweg 53

Gymzaal Troelstraweg 473

Gymzaal Westerzicht 68

Gymzaal Slijkstraat 4

Gymzaal J.P.de Priesterstraat 2
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BIJLAGE 2 Leerlingprognoses basisonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
School
De Branding 211 214 220 222 225 225
Frans Naerebout 105 108 106 112 117 118
Ravenstein 108 113 114 117 120 122
De Houtuyn-De Vlieger 161 158 156 154 152 149
Theo Thijssen 375 359 349 320 304 292
Tweemaster-Kameleon 289 296 297 296 294 297
t Mozaiek 81 83 82 83 83 84
Het Vlot (Ichtusschool Waaigat) 123 124 126 131 135 137
Het Vlot (P.Picassoplein) 113 117 118 120 125 125
Louise de Colignyschool 299 285 278 253 239 230
De Wissel 453 437 421 404 393 376
De Burcht Rietheim 269 273 278 273 270 271
Het Kompas 378 394 392 397 393 404
Sint Jozef 143 147 147 151 154 157
VSV 226 219 211 201 191 184
Graaf Jan van Nassauschool 131 129 127 127 127 124

jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
School
De Branding 224 222 219 217 214 213
Frans Naerebout 121 124 122 120 122 122
Ravenstein 125 123 123 122 122 122
De Houtuyn-De Vlieger 147 146 145 143 143 144
Theo Thijssen 285 277 268 258 253 255
Tweemaster-Kameleon 293 292 290 286 281 274
t Mozaiek 83 80 77 74 73 72
Het Vlot (Ichtusschool Waaigat) 139 141 140 136 136 136
Het Vlot (P.Picassoplein) 129 129 129 130 130 129
Louise de Colignyschool 225 221 213 207 202 204
De Wissel 373 361 350 340 337 335
De Burcht Rietheim 268 266 266 263 257 252
Het Kompas 398 392 384 370 363 363
Sint Jozef 160 159 159 159 162 160
VSV 178 170 161 158 158 159
Graaf Jan van Nassauschool 120 119 119 115 112 112
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Leerlingprognoses voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar 2026 2027 2028 2029 2030 2031
School
De Branding 212 209 206 203 202 196
Frans Naerebout 121 121 120 120 120 120
Ravenstein 121 121 120 118 117 116
De Houtuyn-De Vlieger 142 141 140 141 139 137
Theo Thijssen 261 266 272 276 280 285
Tweemaster-Kameleon 276 276 273 272 269 266
t Mozaiek 72 72 71 71 71 71
Het Vlot (Ichtusschool Waaigat) 136 135 133 131 129 129
Het Vlot (P.Picassoplein) 128 128 126 125 124 124
Louise de Colignyschool 210 210 214 217 218 224
De Wissel 329 328 329 330 330 331
De Burcht Rietheim 252 253 248 245 243 239
Het Kompas 366 366 366 367 370 372
Sint Jozef 158 156 155 153 153 150
VSV 159 164 166 168 171 175
Graaf Jan van Nassauschool 110 112 112 110 112 113
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BIJLAGE 3 Meerjarenonderhoudsplanning lokalen 
bewegingsonderwijs (op basis van inventarisatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma voorzieningen gymzalen tbv onderwijs voor het jaar 2016 t/m 2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lokatie

Gymzalen

Gymzaal Verkuyl Quakelaarsteaat 106
8.000,00 9.000,00 3.000,00 10.500,00 5.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00

Gymzaal Slangenburg 1
6.500,00 6.500,00 4.000,00

Gymzaal A.Gogelweg 53
6.000,00 8.500,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 6.000,00 8.500,00 12.000,00

Gymzaal Troelstraweg 473
9.500,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 3.500,00 7.000,00

Gymzaal Westerzicht  68
8.000,00 6.500,00 12.000,00 5.000,00 7.000,00 8.500,00 7.000,00 5.000,00

Gymzaal Slijkstraat 4
8.000,00 4.000,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00 10.000,00 7.000,00 8.500,00 5.000,00

Gymzaal J.P.de Priesterstraat 2
3.000,00 8.500,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00 6.500,00 5.000,00

49.000,00 41.500,00 29.500,00 24.000,00 38.000,00 30.000,00 39.000,00 17.000,00 28.000,00 38.000,00 
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BIJLAGE 4 Programma voorzieningen huisvesting onderwijs voor het 
jaar 2016 

 

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs voor het jaar 2016 

Lokatie Voorziening Toegekend 

Archipelscholen

Perspectief

Graaf Jan van Nassau inrichting onderwijsleerpakket 9.930 

Gymzalen

totaal: 9.930 
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BIJLAGE 5 Gebouwenlijst conditiemetingrapportage (NEN 2767) 

 

Gebouwnaam   Straat    Postcode  m2bvo  Jaar CS 

 

De Burcht Rietheim  Dongestraat 109   4388 VL  1800  1971  1,93 

De Burcht-Rietheim  Van Visvlietstraat 7 4388 CT  1553  1959  1,84 

De Kameleon   Oranjeplein 35   4388 AG  4500  1949  2,10 

Tweemaster-Kameleon  Jan de Priesterstraat 4  4388 CH  1656  1957  1,90 

 

CBS De Wissel   Flamingoweg 53   4386 DT  1305  1978  1,75 

CBS De Wissel   Kleiweg 15/17   4386 PA  1300  1978  1,81 

De Branding   Bouwen Ewoutstraat 51  4381 PP  1298  1972  1,81 

De Houtuyn   Slangenburg 3   4385 HT  1308  1977  1,90 

De Vlieger   Westerzicht 64   4384 PA  844  1974  1,67 

Frans Naereboutschool  Grote Markt 1   4381 JB  829  1949  1,60 

Graaf Jan van Nassau  Van Doornlaan 40  4386 AK  1541  1961  1,47 

Het Springtij (SO)  De Sav. Lohmanlaan 58  4384 KS  6200  1970  1,72 

Ichtusschool   Waaigat 1   4381 JC  791  1949  1,80 

Louise de Colignyschool  Alexander Gogelweg 65  4385 EV  850  1968  1,58 

Louise de Colignyschool Alexander Gogelweg 61  4384 EV  870  1968  1,75 

Theo Thijssen  Troelstraweg 471  4384 PA  1926  1972  1,67 

Theo Thijssen  Troelstraweg 475  4385 PA  0  1972  1,75 

VSV    Govert Flincklaan 1  4383 WB  1541  1979  1,63 

Scheldemond gebouw A  Weyevlietplein 13  4385 CH  14570  1992  1,91 

Scheldemond gebouw B  Weyevlietplein 7   4385 CH  15000  1989  1,78 

 

 

 

 

 

Toelichting 

De conditiescore (CS) zoals die in de laatste kolom is opgenomen, geeft een gemiddelde per 

gebouw weer op een schaal van 1 tot 6. 

 

1= Uitstekende conditie (incidenteel geringe gebreken) 

2= Goede conditie (incidenteel beginnende veroudering) 

3= Redelijke conditie (plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en 

installatiedelen niet in gevaar) 

4= Matige conditie (functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar) 

5= Slechte conditie (veroudering is onomkeerbaar) 

6= Zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop) 
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