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Schoolbesturen en gemeentebestuur stellen Scholenvisie 2022-2032 vast.

De gemeente Hof van Twente en de schoolbesturen Stichting Openbaar Primair

Onderwijs Hof van Twente (OPOHVT), Stichting Katholiek Onderwijs Midden Twente

(KOMT), Stichting Marcant Onderwijs, Stichting Keender en Stichting Nutsbasisschool

Delden hebben in nauw overleg een Scholenvisie laten opstellen die een doorkijk geeft

hoe het basisonderwijs in Hof van Twente op de lange termijn vitaal en kwalitatief

geborgd kan blijven. Het plan schetst de mogelijke ontwikkelingen van het onderwijs

en de onderwijshuisvesting tot 2022 met een doorkijk voor de lange termijn naar 2032.

Op basis van prognoses zal het bevolkingsaantal in Hof van Twente de komende jaren

dalen. Ook het aantal basisschoolleerlingen loopt terug. De ‘Scholenvisie Hof van

Twente’ geeft antwoord op de vraag hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden

geborgd en voor de lange termijn kan worden verbeterdin relatie tot het dalend aantal

gen. In het huisvestingsplan dat onderdeelis van de scholenvisieis het lange

perspectief vertaald in een gewenst en realistisch onderwijsvoorzieningen

aanbod voor het basisonderwijs.

 

  

Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van de Scholenvisie is gelegen in de daling van het aantal

leerlingen. Op dit moment heeft een aantal scholen al te maken met leegstand van lokalen.

In de toekomst (2022) wordt dit naar verwachting aanzienlijk meer. Leegstand kost geld; ook

al zal dan, net als nu, een aantal lokalen gebruikt worden door de kindzorgpartners, zoals

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Diverse ontwikkelingen laten zien dat de inhoud en

de financiering van het basisonderwijs in de komende jaren zouden kunnen veranderen. De

gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente denken met de opgestelde Scholenvisie

vooruit en hebben het initiatief genomen voor het maken van een concept-plan, voor de

spreiding van de scholen en de huisvesting daarvan, gericht op de middellange en lange

termijn. De Scholenvisie Hof van Twente vormt een kader en geeft de grote lijn voor de te

verwachten ontwikkelingen tot 2022/2032 weer. Op basis van nieuwe ontwikkelingen in de

toekomst kunnen het geschetste scenario's en de gestelde prioriteiten nog aangepast

worden.

Uitgangspunten

Een belangrijk uitgangspunt voor het maken van het plan is het behouden van de kwalliteit

van het onderwijs dat we in Hof van Twente willen blijven bieden. De Scholenvisie is

nadrukkelijk opgesteld vanuit het belang van de kinderen, hun ouders en het personeel. Het

plan is bedoeld om kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen te

bieden. Dat gebeurt door:

- _ Samenwerking te realiseren tussen organisaties die werken aan de ontwikkeling van

kinderen van deze leeftijd (kinderopvang, zorg, ontwikkeling en uitdagen)

- Een bereikbaar aanbod van voorzieningen voor onderwijs en de hieraan

gerelateerde voorzieningen.

 

In de aanloopfase is kritisch gekeken naar de (onderhoudstoestand van de) huidige

onderwijslocaties en gezocht naar een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen over de

verschillende kernen van Hof van Twente. Daarbij is gekeken naar de afstand die ouders

moeten afleggen naar de school van hun kind. Verder streven gemeente en schoolbesturen

ernaar om een ruime keuze in onderwijsprofielen en denominaties voor de ouders en de

kinderen te garanderen.

Om te komen tot een goed huisvestingsplan zijn de huidige gebouwen van de basisscholen

geïnventariseerd. Gekeken is of de gebouwen voldoen aan de eisen die aan modern en

toekomstgericht onderwijs worden gesteld. Niet alle gebouwen voldoen hier volledig aan



maar kunnen daar in de meeste gevallen wel op aangepast worden. Uitzonderingen op dit

laatste vormen de Heeckerenschool in Goor en het gebouw van o.b.s. De Zwaluw in

Markelo. Voor de Heeckerenschool wordt dit jaar nog begonnen met nieuwbouw.

Brede Maatschappelijke Voorzieningen

Hoe worden de plannen voor de toekomst nu concreet uitgewerkt, rekening houdend met het

vorenstaande?

De gedachte is dat op termijn drie Brede Maatschappelijke Voorzieningen worden gevormd,

waarin naast onderwijsvoorzieningen ook andere (gerelateerde) instellingen of wijkfuncties

gehuisvest worden. Deze voorzieningen nemen een centrale plek in voor de kernen Goor,

Markelo en Delden.

Brede scholen

Voor de kernen in Hof van Twente wordt ervan uitgegaan dat de scholen die er zijn — naast

de eventuele Brede Maatschappelijke Voorziening — worden opgezet volgens het Brede

schoolconcept. Dat concept houdt in dat in dergelijke scholen een doorlopende leerlijn voor

kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar mogelijk is, met daarnaast een vorm van

voorschoolse educatie.

Overige (globaal) voorgestelde ontwikkelingen van het onderwijs in de verschillende kernen

en buurtschappen van Hof van Twente zijn:

Goor.

1. Goor-West.

Aan de Westkant van Goor wordt het basisonderwijs verzorgd door basisschool De Whee

(op de locaties: Puntdak en De Wiekslag) en basisschool De Albatros. De komende jaren zal

de ruimtebehoefte van deze drie scholen dalen van 25 lokalen op dit moment, naar 16

lokalen in 2022. Op termijn moeten keuzes worden gemaakt hoe de overcapaciteit aan

ruimte in deze scholen opgelost kan worden. Bij het ontwikkelen van een plan daarvoor

wordt nauw samengewerkt met de naastgelegen school voor voortgezet onderwijs De

Waerdenborch.

2. Goor-Oost

In Goor-Oost hebben de basisscholen Prins Constantijn, ’t Gijmink en Heeckeren samen een

capaciteit van 30 lokalen (exclusief twee tijdelijke voorzieningen). In 2022 is deze behoefte

naar verwachting 23 lokalen. Voor basisschool Heeckeren bestaan reeds vergevorderde

nieuwbouwplannen. De prognoses voor de recent geopende basisschool ’t Gijmink zijn

dalend. Omdat het in dit deel van Goor gaat om drie relatief nieuwe scholen wordt in de

Scholenvisie vooral gekeken hoe de scholen op de langere termijn slim kunnen gaan

samenwerken, ondanks hun verschillende profielen. Een mogelijkheid is om één van de

scholen in te richten als Brede Maatschappelijke Voorziening voor Goor; de andere scholen

volgens het Brede school concept. Ook wordt bezien hoe het overschot aan lokalen wat te

zijner tijd ontstaat kan worden ingevuld. Aan de leegstaande lokalen kunnen nieuwe functies

worden gegeven. Daarbij kan, naast het bestaande onderwijs, gedacht worden aan diverse

dag- en zorgarrangementen en met name aan de ontwikkelingen op het terrein van het

‘Passend onderwijs’.

Markelo.

In 2022 hebben de beide basisscholen in Markelo naar verwachting circa 360 leerlingen. Dat

betekent voor de beide scholen samen een overcapaciteit van 3 lokalen (op de nog langere

termijn: 4 lokalen). De teruggang in het aantal leerlingen wordt vooral verwacht voor

basisschool Ichthus. De bestaande huisvestingssituatie van 0.b.s. De Zwaluw is

bouwtechnisch en onderwijskundig niet optimaal.



De beide schoolbesturen zijn bereid te onderzoeken of in Markelo één Brede Maatschap-

pelijke Voorziening gerealiseerd’ zou kunnen worden door de scholen ‘Ichthus’ en ‘de

Zwaluw op één centrale plek te huisvesten. Die Brede Maatschappelijke Voorziening zou

dan ook uitstraling kunnen hebben naar de — kleinere — buurtscholen in de verschillende

buurtschappen rondom Markelo (buurtscholen in Stokkum en'Brookschole).

Delden

De vier basisscholen in Delden hebben op dit moment samen 42 lokalen, terwijl er op basis

van de prognoses in 2022 nog maar 23 nodig zouden zijn. Delden heeft naar verwachting in

2022 een voedingsgebied van ongeveer 570 leerlingen in totaal. Die behoefte blijft naar

verwachting voor de langere termijn gelijk. Ook voor Delden kan de oplossing worden

gezocht in het onderbrengen van scholen op één of meer locaties, dan wel het zoeken van

nauwe samenwerking. De school voor voortgezet onderwijs ‘Twickel’ zal nauw worden

betrokken bij die ontwikkelingen. In Delden is volgens de Scholenvisie plaats voor één Brede

Maatschappelijke Voorziening. De overige scholen worden ingericht volgens het Brede

school concept.

Diepenheim, Hengevelde, Bentelo

De basisscholen in deze drie kernen krijgen alle te maken met een teruggang van leerlingen

tussen de 25 en 45%. De teruggang zal het sterkste zijn bij basisschool Stedeke in

Diepenheim. Wel blijven de leerlingenaantallen op alle drie de scholen dusdanig dat er geen

kwetsbare situaties ontstaan. Voor deze scholen zijn geen aanpassingen aan de gebouwen

noodzakelijk. Wel is het de gedachte om voor deze scholen te streven naar het Brede school

concept, dus met minimaal een doorlopende leerlijn van 2 tot en met 12 jaar. De over-

capaciteit aan lokalen die op deze scholen ontstaat kan worden ingevuld door medegebruik

van derden.

Buurtschappen

De gemeente Hof van Twente heeft zeven buurtschappen waar basisscholen zijn gevestigd:

Elserike, Brookschole, Stokkum, Markvelde, Wiene, Deldenerbroek en Azelo. Met uitzon-

dering van basisschool Elserike dalen de leerlingenaantallen van deze scholen dusdanig dat

zij al voor 2022 onder de gemeentelijke opheffingsnorm (52 leerlingen) zitten. De wettelijke

opheffingsnorm is 23.

Om ervoor te zorgen dat ook op de lange termijn op deze scholen kwalitatief goed onderwijs

in een uitdagende omgeving gegeven kan blijven worden, is het de gedachte om bij de

mogelijk te realiseren Brede Maatschappelijke Voorzieningen in Markelo, Goor en Delden

aansluiting wordt gezocht.

Dat zal in eerste instantie kunnen gebeuren door organisatorische koppeling en mogelijk

gedeelde aansturing. Hierbij is ook gekeken naar het aanbrengen van een onderlinge

verbinding tussen basisschool Markvelde en basisschool Stedeke (Diepenheim). Ook zou

een onderlinge verbinding tussen de scholen in Azelo, Deldenerbroek (en eventueel Wiene)

aangebracht kunnen worden. De keuzes die gemaakt worden voor de scholen in de

buurtschappen hebben gevolgen voor de te verwachten leerlingenaantallen op de scholen in

de kernen.

Verdere besluitvormingstraject (onder voorbehoud) 

Besluitvorming college van burgemeester en wethouders 29 januari 2013

Behandeling in commissie Algemeen 26 februari 2013

Vaststelling Scholenvisie door gemeenteraad 19 maart 2013

Na vaststelling Scholenvisie opstellen en vaststellen van een

uitvoeringsprogramma n.n.b./evt. 19 maart 2013

Goor, 7 januari 2013.


