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1.  Inleiding  
 
In deze visie op onderwijshuisvesting in het primair (basis) onderwijs wordt op hoofdlijnen 
aangegeven binnen welke kaders er met huisvesting om wordt gegaan de komende 15 jaren, 
welke doelen worden nagestreefd en hoe dit kan worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft 
het College gevraagd deze visie op te stellen. 
Uitgangspunt voor de visie is de zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting voor 
iedere leerling die onderwijs volgt binnen de gemeentegrenzen van Harderwijk.  
De reikwijdte van deze visie heeft geen betrekking op het Voortgezet Onderwijs (VO) en ook niet 
op het Voortgezet speciaal onderwijs, waar De Lelie onder valt.  
Deze visie beperkt zich tot het primair onderwijs. Ook het speciaal onderwijs voor kinderen van 4-
12 valt onder het primair onderwijs, het gaat dan over De Springplank. 
 
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting voor het primair onderwijs komt in 
deze visie aan de orde. Scholen moeten hun leerlingen kunnen huisvesten. Hiervoor moet 
gekeken worden naar de capaciteit van (elkaars) schoolgebouwen. Tot voor kort was sprake van 
een verslechterde verhouding tussen de gemeente en het grootste schoolbestuur. Over tal van 
zaken werden juridische procedures gevoerd. Ook bij de schoolbesturen onderling ontbrak steeds 
vaker het vertouwen om overeenstemming te kunnen bereiken over tal van zaken.  Inmiddels is er 
eind 2010 / begin 2011 een overeenkomst gesloten waarbij alle lopende juridische conflicten met 
de schoolbesturen zijn beëindigd. Alle schoolbesturen hebben aangegeven het eens te zijn met 
deze uitgangspunten.  
 
De Rekenkamercommissie van Harderwijk publiceerde enige jaren geleden het  ‘Onderzoek 
Voorzieningen in Drielanden’, waarin een van de conclusies is, dat voorzieningen niet tijdig waren 
ingepland. 
Deze visie kijkt vooruit, met vertrouwen dat goed overleg zal plaatsvinden tussen de 
schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen en gemeente. Hierdoor wordt niet langer 
gefocust op sec de juridische benadering.  
Gezien de overeenstemming die is bereikt met alle schoolbesturen is in deze visie niet gekozen 
voor het voorstellen van extra gemeentelijke regelingen die richting geven aan toekomstige 
vraagstukken. Er is juist ingezet op het in gesprek blijven met elkaar, en overeenstemming 
bereiken over de verschillende onderwerpen. Op deze manier staat het gezamenlijke belang voor 
de leerlingen in Harderwijk en Hierden, het geven van onderwijs in adequate huisvesting centraal. 
 
Resumerend geeft deze visie antwoord op de probleemstelling: 
Hoe kan de gemeente Harderwijk sturing geven aan de wettelijke plicht voor voldoende adequate 
onderwijshuisvesting, de bestaande situatie in aanmerking genomen? 
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2.  Samenvatting  
De uitgangssituatie in Harderwijk is qua gebouwen vergelijkbaar met andere gemeenten. In oude 
wijken nemen de leerlingaantallen af, of blijven ze op een gelijk aantal, in nieuwe wijken is er 
sprake van groei. Op het gebied van onderwijshuisvesting is vaak sprake van afhankelijkheid van 
consensus tussen schoolbesturen en gemeente of tussen schoolbesturen onderling. Vaak moet 
wettelijk verplicht ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) worden gevoerd. Ten aanzien 
van de ontwikkeling ‘passend onderwijs’ ligt er een opgave bij de gemeente om dit proces, waar 
het hele onderwijsveld bij betrokken is, te begeleiden. 
Bij beleidsontwikkelingen die verder gaan dan de juridische plicht van de gemeente is de 
uitvoering sterk afhankelijk van de mate waarin hier financiële middelen voor beschikbaar worden 
gesteld. 
 
Visie: 

 Het college wil goed overleg met de schoolbesturen in de gemeente Harderwijk 
voeren. Een goede relatie en onderling vertrouwen is hierbij van groot belang, omdat 
voor het succesvol uitvoeren van tal van huisvestingszaken overeenstemming moet 
worden bereikt. 
 

 Mocht onverhoopt geen overeenstemming worden bereikt, dan is met de 
schoolbesturen afgesproken dat er een Commissie van Deskundigen wordt ingesteld 
die een advies uitbrengt, zodat de stap van een rechtsgang kan worden vermeden.  
 

 Er moet ingezet blijven worden op het maken van afspraken over medegebruik, om te 
voorkomen dat er lokalen in een wijk leegstaan terwijl er (bij andere schoolbesturen) 
behoefte aan lokalen is.  
 

 Primair onderwijs moet in principe gehuisvest worden binnen de wijk of het 
voedingsgebied, die uit meer woongebieden kan bestaan, op redelijke afstand van de 
woongebieden.  
 

 Onderwijshuisvesting moet tijdig gerealiseerd zijn, er wordt naar gestreefd vooral in 
permanente voorzieningen  te investeren en zo weinig mogelijk in noodhuisvesting, 
vanwege het rendement van de investering.  
 

 Nieuwbouw moet multifunctioneel en flexibel zijn, zodat het gebouw een andere functie 
kan krijgen of bij gewijzigde onderwijskundige inzichten anders ingedeeld kunnen 
worden.  
 

 (Leegstaande) onderwijsruimtes moeten waar mogelijk (bijvoorbeeld ’s avonds) 
kunnen worden ingezet voor andere maatschappelijke functies.  
 

 Het wensbeeld ten aanzien van onderwijsgerelateerde functies als na schoolse opvang 
en peuterspeelzalen is dat deze waar mogelijk fysiek geïntegreerd kunnen worden in 
de onderwijshuisvesting.   
 

 Als er zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen moet onderzocht worden of er 
unilocaties voor onderwijs kunnen worden gecreëerd door dislocaties te verplaatsen / 
af te stoten. Uitgangspunt is dat de kleinste dislocaties het minst gewenst zijn. Ook als 
er geen geld beschikbaar is voor het creëren van unilocaties moet inzichtelijk zijn of bij 
een ruimtelijke ontwikkeling uitbreidingsmogelijkheden van een schoolgebouw in 
ruimtelijke zin wel of niet in stand blijven.   
 

 Als er zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen moet onderzocht worden of oude 
gebouwen (van bijvoorbeeld 40 jaar of ouder) eventueel kunnen worden herbouwd. 
Uitgangspunt is dat voorafgaand aan een dergelijk onderzoek duidelijk moet zijn of er 
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geld beschikbaar is voor een gewenste situatie. 
 

 Er wordt in 2012, in overleg met gemeente en schoolbesturen, gestart met de opzet 
voor een Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
 

 Ten aanzien van onderhoud is het streven de staat van onderhoud van de 
onderwijsgebouwen op het huidige niveau te behouden. Het huidige niveau is 
voldoende. 
 

 Er zullen vervolgstappen worden gezet in de zin van het opstellen van huurbeleid voor 
leegstaande lokalen, en er zal een uitwerkingsplan komen voor het gebied Waterfront, 
waarbij de in deze visie vastgestelde uitgangspunten zullen worden toegepast. 
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3.  Uitgangssituatie en ontwikkelingen onderwijshuisvesting  
Dit hoofdstuk beschrijft de relevante regelgeving en bestaande situatie.  
 
3.1  Wet- en regelgeving 
Nederland kent vrijheid van onderwijs. Iedereen die dat wil kan een schoolbestuur oprichten en 
(door bevoegd personeel) onderwijs laten geven. De Rijksoverheid stelt eisen aan de stichting 
van een school, voor het openbaar onderwijs is een besluit van de gemeente benodigd.  
De gemeente heeft naar het schoolbestuur alleen de plicht leerlingen adequaat te huisvesten. 
Belangrijk aspect hierbij is het behalen van de stichtingsnorm van een school (in Harderwijk op dit 
moment op een kleine 250 leerlingen), waarbij de huidige regelgeving verlangt dat deze 
geprognosticeerde leerlingen niet zijn ingeschreven bij een andere school. Ook speelt de 
toestemming van de minister om een school in stand te houden of op te heffen, een belangrijke 
rol. 
De gemeente is belast met een zorgplicht voor adequate huisvesting van het onderwijs. Dit 
betekent dat de gemeente nieuwbouw / huisvesting in bestaande bouw of uitbreiding moet 
realiseren, en moet zorgen dat de staat van onderhoud (buitenzijde)voldoende is. De term sober 
en doelmatig is veelgehoord in dit verband.  
De gemeentelijke verordening gaat bij nieuwbouw en uitbreiding uit van ontwerpen binnen de 
normbedragen van de VNG, en van afrekenen op feitelijke kosten. Als de raming voor een nieuw 
te bouwen school bijvoorbeeld 1,5 miljoen is, dan moet er worden ontworpen voor 1,5 miljoen. Als 
de aanbesteding duurder uitvalt, op bijvoorbeeld 1,7 miljoen dan betaalt de gemeente het verschil 
bij.   Dit betekent dat het effect van marktwerking wordt ondervangen, als de aannemer duurder 
wordt kan er toch een volwaardige school worden gebouwd. De meer- of minderkosten zijn nu 
voor rekening van de gemeente. De verordening kan gewijzigd worden, zodat de gemeente alleen 
de normbedragen betaalt, er kan dan geen sprake meer zijn van meerkosten. Als er dan echter 
geen volwaardige school meer kan worden gebouwd voldoet de gemeente niet aan haar 
wettelijke zorgplicht. Kwalitatief slechtere gebouwen zijn mogelijk duurder in onderhoud, 
goedkoop is duurkoop.  
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) gaat op een aantal aspecten uit van voeren van Op 
Overeenstemming gericht Overleg (OGOO). Voordeel van dit model is dat als overeenstemming 
wordt bereikt alle partijen in zekere mate tevreden zullen zijn over de gemaakte afspraken. Ook 
kunnen bij het bereiken van consensus huisvestingszaken snel worden opgelost.  
Als geen overeenstemming wordt bereikt kan soms een bepaalde regeling niet worden 
uitgevoerd, of geld niet worden besteed. Hier heeft de gemeente Harderwijk een aantal keren 
mee te maken gehad. Verstoorde verhoudingen en een enkel juridische benadering van 
processen is het gevolg geweest, een onwenselijke situatie, waarbij het vertrouwen tussen 
schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen en de gemeente was verstoord.   
 
3.2  Huidige Lokalenverdeling 
De gemeente Harderwijk heeft te maken met scholen die hun leerlingen niet kunnen huisvesten 
binnen de beschikbare capaciteit, omdat ze meer leerlingen hebben en minder vierkante meters 
onderwijsruimte.  
Er worden leerlingen gehuisvest in gebouwen in gemeentelijk beheer, en in gebouwen die zijn 
overgedragen aan schoolbesturen. 
De gemeente kan leegstand, (vaak een lokaal) ook wanneer ze zijn verhuurd aan derden 
vorderen ten behoeve van onderwijs. Als een school, gezien het aantal leerlingen, vierkante 
meters tekort komt, kan de gemeente op grond van de huisvestingsverordening en de Wet op het 
Primair Onderwijs verwijzen naar leegstand bij een ander schoolgebouw binnen 2 kilometer 
hemelsbreed. Eerst moet naar het eigen schoolbestuur worden gekeken, dan naar de eigen 
signatuur, en daarna mag de gemeente als eerste leegstaande lokalen vorderen welke het dichtst 
bij de hoofdlocatie zijn gelegen. Op die manier worden leegstaande lokalen bij andere scholen 
benut en hoeft een school met ruimtetekort niet meteen uit te breiden.  
De leegstand die het dichtste is gelegen bij de school die ruimtebehoefte heeft, is vaak niet de 
leegstand die volgens de regelgeving te vorderen is. Het in medegebruik geven van vierkante 
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meters / lokalen welke niet als eerste vorderbaar zijn, is dan afhankelijk van vrijwilligheid van het 
betrokken schoolbestuur. Hierdoor kunnen lokalen in een wijk bij de ene school leegstaan, en 
leerlingen van een andere school in dezelfde wijk niet gehuisvest worden. Afspraken over 
medegebruik zijn wettelijk niet geborgd, maar altijd afhankelijk van vrijwilligheid van de 
schoolbesturen.  
De schoolbesturen hebben eind 2010 / begin 2011 afgesproken dat er een aantal uitgangspunten 
vastliggen als het gaat om het onderlinge overleg over de lokalen verdeling. In dit onderling 
overleg gelden de uitgangspunten dat leerlingen zo dicht mogelijk bij hun eigen school worden 
gehuisvest. Het nabijheidcriterium wordt belangrijker gevonden dan de denominatieregels die de 
wetgeving hanteert.  
 
3.3 Juridisch eigendom gebouwen  
 
De gemeente bekostigt de gebouwen voor onderwijs. Uitgangspunt is dat het eigendom van het 
schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. In het spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen 
onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom en het economisch eigendom (claimrecht).  
Het economisch claimrecht betekent dat op het moment dat het schoolbestuur besluit dat het 
onderwijs in het schoolgebouw wordt beëindigd, het betreffende schoolgebouw ‘om niet’ terugvalt 
aan de gemeente.  
Het eigendom van schoolgebouwen in Harderwijk ligt of bij het schoolbestuur, of bij de gemeente. 
In de schoolgebouwen in gemeentelijk eigendom zijn in de loop der jaren wisselende scholen 
gehuisvest.  Als op grond van de leerlingprognoses blijkt dat één gebruiker het gebouw langdurig 
nodig heeft is het de bedoeling om een gebouw over te dragen aan het schoolbestuur. In 
bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bij Brede School De Bogen) kan er voor gekozen 
worden het gebouw in gemeentelijk eigendom, en daarmee gemeentelijk beheer te houden.  
 
3.4 Scholenaanbod   
 
In de hierna opgenomen tabel is het huidige scholenaanbod opgenomen. Het aantal feitelijk 
aanwezige lokalen is opgenomen in de laatste kolom, om een beeld te geven van de grootte van 
het gebouw. In de huidige verordening wordt echter uitgegaan van vierkante meters. Om die 
reden zijn er bij enkele gebouwen ook lokalen in mindering gebracht, als er kleine lokalen zijn 
gerealiseerd tellen er een aantal lokalen niet mee in de berekening van de m2 waar een school 
recht op heeft gezien de leerlingaantallen.  
Er worden leegstaande lokalen verhuurd aan peuterspeelzalen, peuteropvang of naschoolse 
opvang.  
Er gaan zo’n 4750 leerlingen naar het primair onderwijs in de gemeente Harderwijk. Veel ouders 
kiezen voor een school in de nabijheid van hun woning. De onderwijsgebouwen staan in die zin in 
de verkeerde wijken: er is onderwijsruimte genoeg, maar niet in de groeiwijken waar veel 
leerlingen zullen gaan wonen, zoals Drielanden en Waterfront. Daarom wordt er gewerkt aan de 
realisatie van de 12 klassige onderwijsaccommodatie in Drielanden West, en volgt er nog een 
uitwerkingsplan voor uitbreiding ten behoeve van Waterfrontleerlingen, gepland bij het Kompas.  
 
Tevens is een kaart opgenomen van de gemeente Harderwijk waarop is aangegeven waar in de 
gemeente de scholen zich bevinden. 
 



 9 

Het huidige onderwijsaanbod primair onderwijs is als volgt:  
   Verhuursituatie schooljaar 2011 -2012 aan  
  externen en normatieve leegstand 1 okt. ‘10: 
Openbaar onderwijs, Stichting PrOo:   
De Delta Deventerweg 83 H 6 lokalen           (van 2 leegstand 1 verhuurd)  
De Delta Krommekamp 115b D 6 lokalen           (1 leegstand) 
De Veste Houtkamp 37 H 7 lokalen                  
De Bogen Triasplein 7 H 13 lokalen         (1 leegstand)  
De Driemaster IJsselmeerpad 10 H 7 lokalen           (van 2 leegstand 2 verhuurd) 
Protestants Christelijk onderwijs Stichting VCO Harderwijk:  
De Rank Bongerdsteeg 1-3 H 7 lokalen             
Het Kompas Lovinkstraat 13 H 7 lokalen             
Het Kompas Lovinkstraat 13 N 2 lokalen           (van 2 leegstand 1 verhuurd)   
De Schakel Vondellaan 26 H 7 lokalen           (van ½ leegstand 1 verhuurd) 
De Schakel Busken Huetlaan 4 D 7 lokalen  (-2)  
Het Startblok Tubadreef 101 H 18 lokalen         (van 4 leegstand 2 verhuurd) 
De Brug Piet Heinlaan 22 H 11 lokalen  (-2) 
Willem Alexander Veldkamp 33  H 12 lokalen         (2 leegstand) 
De Wegwijzer Kennedylaan 1 H 6 lokalen  (-1)     
De Baken Vliepad 5  H 8 lokalen            (van 1 leegstand 1 verhuurd) 
De Triangel Tonselsedreef 60 H 18 lokalen          (van 3 leegstand 1 verhuurd) 
Protestants Christelijk onderwijs VCO Hierden:  
School m/d Bijbel Zuiderzeestr.weg 145  H 10 lokalen  (-1)  (van 1 leegstand 1 verhuurd) 
De Bron Frankenskamp 4 H 16 lokalen          (van 1 leegstand 1 verhuurd) 
Gereformeerd onderwijs Veluwe Plus:  
Fontanus IJsselmeerpad 12 H 8 lokalen            (1 leegstand) 
Katholiek onderwijs SKOFV:  
Dominicus Savio Vondellaan 28  H 9 lokalen             
Dominicus Savio H.K. Pootstraat 14-16  D 9 lokalen            (van 2 leegstand 1 verhuurd) 
Alfons Ariëns IJsselmeerpad 4-6 H 7 lokalen            
Alfons Ariëns Vollenhovemeen 29  D 9 lokalen 

Alfons Ariëns 
Fokko Kortlanglaan 
181  D 5 lokalen 

Vrije school:  
Valentijn Vliepad 1  H 9 lokalen            (van 2 leegstand 2 verhuurd) 
Islamitisch onderwijs Stichting El Amal:    

Al Islaah 
Bosb. Toussaintstraat 
1  H 6 lokalen            (1 leegstand) 

Speciaal onderwijs Stichting Educare    
De Springplank Kruithuis 2  H 16 lokalen            
De Springplank Kruithuis 2  N 2 lokalen   (2 verhuurd ivm huisv. Zeewolde) 
De Lelie Thorbekcelaan 49  H 7 lokalen 
De Lelie Thorbeckelaan 49 N 2 lokalen 
De Lelie Kennedylaan 3 D 6 lokalen 
Niet ingezet voor onderwijs    
Gemeente Laan 40-45 D 2 lokalen           (van 2 leegstand 2 verhuurd) 
 
H   =Hoofdlocatie 
D   =Dislocatie 
N   =Noodlokalen 
…  =In beheer van gemeente 
(-1)  =Normatief geen lokaal maar nevenruimte 
Gearceerd =Gebouw in gemeentelijk beheer 
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3.5  SWOT analyse primair onderwijs 
 
Sterkten Zwakten 
-Groeiend leerlingaantal 
-Drie grote signaturen (Protestants 
Christelijk, Openbaar en Katholiek) in 
meerdere wijken 
-Nieuwere accommodaties in 
nieuwbouwgebieden 
-Onderwijsaccommodaties in / nabij alle 
wijken 
 

-Verouderde onderwijsgebouwen in oude 
wijken 
-Versnippering van aantal scholen over meer 
gebouwen 
-Relatief weinig kinderopvang als 
onderwijsgerelateerde voorzieningen  
-Geen volledig onderwijsaanbod vb geen 
Montesori en Jenaplan onderwijs 
-Afhankelijkheid van consensus 
 

Kansen Bedreigingen 
-Leegstand in schoolgebouwen oude wijken 
door vergrijzing  
-Leegstaande onderwijsaccommodaties 
flexibel inzetten voor andere voorzieningen, 
en zo mogelijk visa versa    
-Toename regionale samenwerking 
onderwijsbeleid 
 
 

-Verjonging van vergrijsde wijken waarbij de 
beschikbare onderwijsvoorzieningen reeds 
anders zijn ingezet 
-Mogelijkheid tot leegstaande 
onderwijsruimte waar de gemeente niet over 
kan beschikken 
-Mogelijk huisvestingsprobleem door 
toestroom leerlingen uit speciaal onderwijs 
naar regulier onderwijs (landelijke 
ontwikkeling passend onderwijs) 
 

 
Toelichting: 
De gemeente Harderwijk kent een situatie van onderwijshuisvesting in het primair onderwijs die 
vergelijkbaar is met de situatie in veel andere plaatsen in Nederland. In de oude wijken is 
vergrijzing van de bevolking, met terugloop van leerlingaantallen aan de orde, de 
nieuwbouwgebieden Drielanden en Waterfront zijn groeigebieden. Als onderwijsaccommodaties 
in de nieuwbouwgebieden niet tijdig worden uitgebreid, is veelal sprake van ruimtetekort in of 
nabij de nieuwe wijken. Omdat versnippering van scholen over meer gebouwen en vanuit de 
nieuwe wijk naar oudere wijken onderwijskundig niet gewenst is moeten hiervoor oplossingen 
worden gezocht. Uiteindelijk zal tevens besloten moeten worden of de onderwijsgerelateerde 
functies zoals peuterspeelzalen of naschoolse opvang in de scholen gehuisvest kunnen blijven, 
en of er alternatieve locaties beschikbaar zijn. De gemeente heeft geen huisvestingsplicht voor 
kinderopvang, en is ook niet verplicht peuterspeelzalen te huisvesten. De voorzieningen zijn 
echter van belang voor de inwoners, en in elk geval in ruimtelijk opzicht zullen er plekken moeten 
zijn waar deze voorzieningen bestemmingsplantechnisch kunnen worden ondergebracht. 
In deze visie wordt voorgesteld huurbeleid uit te werken om in te gaan op de vraag hoe om te 
gaan met verhuur van leegstaande lokalen, en de verschillen per wijk.  
Deze vraagstukken spelen ook bij het besluit over de nog te realiseren 12 klassige accommodatie 
in Drielanden-West. Besloten is om 12 klassen te bouwen, hetgeen gezien de prognoses betekent 
dat er in de wijk Drielanden gemiddeld 1 lokaal te veel is gebouwd per school. In zo’n extra lokaal 
kunnen onderwijsgerelateerde functies worden ondergebracht, zolang deze niet benodigd zijn 
voor onderwijs.   
 
3.6   Passend onderwijs 
Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere 
onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Er wordt gedacht aan thuisnabij 
onderwijs, en aan het eventueel verlenen van zorg binnen het regulier onderwijs. 
Het is nog niet bekend op welke manier Passend onderwijs zich gaat ontwikkelen, en of 
bijvoorbeeld een bed in de klas komt of niet. Afhankelijk hiervan kan er sprake zijn van grotere of 
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kleinere gevolgen voor huisvesting.  
Passend Onderwijs wordt momenteel ook gezien als een bezuinigingsmaatregel vanuit het rijk. 
Als voormalige zorgleerlingen in het regulier onderwijs instromen, zonder extra zorg, dan is 
uiteindelijk sprake van een kostenbesparing. Als er leegstand door ontstaat (en er wordt geen 
nieuwe bestemming voor het gebouw gevonden) is dat financieel ongunstig voor het 
schoolbestuur, vanwege de exploitatie van een gebouw. Voor de gemeente is het financieel 
ongunstig vanwege doorlopende kapitaallasten. 
Het speciaal onderwijs kent regio’s waarin de verschillende schoolsoorten vertegenwoordigd 
moeten zijn. Met de ontwikkeling van Passend Onderwijs zijn hier wijzigingen in te verwachten, 
hetgeen gevolgen zou kunnen hebben voor de huisvesting. 
Los van de onderwijskundige voor- en nadelen van Passend Onderwijs zal uitvoering van deze 
plannen zijn weerslag hebben op de huisvesting. Er kan in de leerlingprognoses inzichtelijk 
gemaakt worden uit welke wijken de leerlingen afkomstig zijn die nu naar het speciaal onderwijs 
gaan. Afhankelijk van de Haagse besluitvorming en de afspraken tussen schoolbesturen zullen 
leerlingen naar het regulier onderwijs worden verplaatst. Er kan niet vanuit gegaan worden dat  
deze leerlingen automatisch in hun buurt naar een reguliere school zullen gaan, gezien de 
bereidheid die er ook was om te reizen naar het speciaal onderwijs. Het is op dit moment dus 
lastig in te schatten waar deze leerlingen zich zullen melden, en waar dit gevolgen zal hebben 
voor de huisvesting.  
Harderwijk heeft een regiofunctie voor het speciaal onderwijs, dus een aantal leerlingen zal bij 
een overstap naar regulier onderwijs mogelijk uit de gemeente Harderwijk vertrekken. Andersom 
zijn er ook scholen voor speciaal onderwijs in de regio die een aanbod hebben dat Harderwijk niet 
heeft. Er gaan bijvoorbeeld leerlingen vanuit  Harderwijk naar Nunspeet. Mogelijk worden een 
deel van deze leerlingen weer gehuisvest in Harderwijk.  
Al met al is de inschatting dat er in Harderwijk een aantal leerlingen zal verhuizen van het 
speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Dit traject wordt voor Harderwijk begeleid door de 
gemeente. In overleg met de schoolbesturen wordt gezocht naar een goede oplossing voor het 
inhoudelijk bieden van goed onderwijs, en het adequaat huisvesten van leerlingen.  
De verwachting is dat vooral ZMOK leerlingen (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) naar het 
regulier onderijs zullen gaan. Deze groep is de laatste jaren sterk gegroeid. De ZMOK leerlingen 
in deze regio zijn vooral in de gemeente Nunspeet gehuisvest. Een eventuele terugloop in 
Nunspeet kan een toeloop bij het primair onderwijs in Harderwijk veroorzaken, en zal de behoefte 
aan nevenruimtes voor begeleiding van deze zorgleerlingen vergroten.  
De groep ZMLK leerlingen (zeer moeilijk lerende kinderen) kent al jaren een stabiel aantal. Voor 
deze leerlingen heeft Harderwijk een regiofunctie. Een deel van de leerlingen die zijn 
ingeschreven in Harderwijk zijn in Zeewolde gehuisvest. Een forse afname van het aantal ZMLK 
leerlingen wordt minder reëel geacht. 
In het licht van deze ontwikkeling wordt er ook gesproken over zorg-klassen in het regulier 
onderwijs, waardoor leerlingen die extra zorg nodig hebben toch op het regulier onderwijs kunnen 
blijven. De prioriteit ligt voor veel ouders meer bij zorg dan bij denominatie. Het is goed mogelijk 
dat in een eventuele zorgklas leerlingen van verschillende denominaties worden gehuisvest.  
De gedachte van zorgklassen ging oorspronkelijk niet uit van een kostenbesparing door minder 
leerkrachten in te zetten voor kinderen die extra zorg behoeven. De bedoeling was juist om in 
extra leerkrachten te voorzien die zorgleerlingen een aantal weken kunnen opvangen binnen de 
school of de wijk, en die tevens de deskundigheid van de reguliere leerkrachten kunnen 
bevorderen ten aanzien van het werken met zorgleerlingen in het regulier onderwijs.   
Voorgesteld wordt deze ontwikkelingen af te wachten en in gesprek met de schoolbesturen te 
gaan en te blijven over de huisvestingsgevolgen van de veranderingen. De schoolbesturen 
hebben de expertise op dit gebied, en zijn de aangewezen partij om te adviseren over de 
onderwijskundige gevolgen van deze ontwikkeling. Het nieuw te vormen samenwerkingsverband 
kent een andere indeling dan voorheen.  Het samenwerkingsverband vormt de spil van Passend 
Onderwijs.  
De huisvesting volgt op de ontwikkelingen van Passend Onderwijs.  
Mogelijk leveren de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs een (structurele) besparing op in het 
leerling-vervoer. Als er extra (eenmalige) investeringen moeten worden gedaan voor het 
huisvesten van zorgleerlingen in gebouwen die daar niet op zijn toegerust, kan de dekking wellicht 
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(ten dele) gevonden worden binnen het vrijkomen van deze middelen. Overigens wordt met 
ingang van 2012 het budget voor leerling-vervoer met een deel verminderd, gezien de 
besluitvorming hierover bij de bezuinigingen.  
 
3.7.  Ontwikkelingen Wet op het Primair Onderwijs 
Er is op het moment van het schrijven van deze nota een wetsvoorstel aangeboden aan de 
Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld dat dislocaties of nevenvestigingen van basisscholen 
een eigen brinnummer kunnen krijgen indien aan de stichtingsnorm wordt voldaan én als de 
moederschool boven de opheffingsnorm blijft, en dus niet te klein wordt. Met een eigen 
brinnummer heeft men recht op een vaste voet van 200 m2 voor een aula, een lerarenkamer en 
dergelijke. Deze wetswijzigingen richt zich  vooral op dislocaties in nieuwbouwwijken. Voor 
Harderwijk kan deze ontwikkeling in de toekomst mogelijk gevolgen hebben voor de status van 
dislocatie De Wijde Blik, nu nog gevestigd aan aan de Fokko Kortlanglaan, onderdeel van de 
Alfons Ariëns school, die mogelijk zelfstandig wordt.   
Ook andere toekomstige wijzigingen in bijvoorbeeld de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) 
kunnen gevolgen hebben voor de onderwijshuisvesting in Harderwijk en Hierden. 
 
3.8  Samenwerkende schoolbesturen (Regenboogbesturen)   
Mede in reactie op de ontwikkeling van zwarte scholen, of in reactie op bevolkingskrimp worden er 
op verschillende plekken in het land samenwerkingsverbanden gestart met schoolbesturen van 
verschillende signatuur. Één schoolbestuur kan dan bijvoorbeeld zowel katholiek als openbaar als 
protestants christelijk onderwijs bieden, de scholen hebben hun eigen identiteit maar hebben één 
schoolbestuur.  
Bij wat in de volksmond ‘zwarte school’ wordt genoemd wordt gedacht aan klassenverschillen in 
woongebieden, die (ook) in schoolkeuzes tot uiting komen. 
Er kan gemeentelijk beleid worden ontwikkeld op het wel of niet willen terugdringen van deze 
klassenverschillen in scholen. Het samenwerken van schoolbesturen kan één van de 
mogelijkheden zijn om dit terug te dringen. De vrijheid van schoolkeuze door ouders moet echter 
altijd gerespecteerd worden.  
In Harderwijk is er sprake van krimp van het leerlingaantal door vergrijzing van de bevolking in de 
naoorlogse wijken. Dit veroorzaakt leegstand in scholen. Leegstand kost geld, want de 
exploitatiekosten gaan grotendeels door, ook voor een leegstaand lokaal. In Harderwijk is de 
leegstand in de oude wijken beperkt. Soms wordt de leegstand benut door de ruimte te verhuren 
aan instellingen of bedrijven die onderwijskundig gerelateerde functies bieden, zoals naschoolse 
opvang of peuterspeelzalen. 
 
3. 9  Demografische ontwikkelingen 
In de oude wijken nemen de leerlingen aantallen af. Dit is mede een gevolg van veranderingen in 
bevolkingssamenstelling, migratie en woningbouwprogrammering. De groei van de basisgeneratie 
(4-12 jaar) in de nieuwbouwwijk Drielanden en het gebied Waterfront gaat op termijn enigszins ten 
koste van de grootte van de basisgeneratie in bestaande wijken. Een deel van de gezinnen uit de 
naoorlogse wijken verhuist naar de nieuwe wijken, de vrijkomende woningen worden vaker 
ingevuld door oudere bevolkingsgroepen, zonder schoolgaande kinderen. Ook door vergrijzing 
daalt het aantal schoolgaande kinderen in de oude wijken, hoewel er na vergrijzing ook weer 
sprake kan zijn van een verjongingsgolf.  
We gaan er niet vanuit dat er in Harderwijk als geheel sprake zal zijn van krimp. In oude wijken is 
er veelal krimp / stabilisatie van leerlingaantallen, in de nieuwbouwwijken is er groei. Bij 
verschillende gemeenten in het land die volgens de prognoses zouden krimpen, is soms sprake 
van tegenovergesteld gedrag: er wordt gebouwd om de krimp te bestrijden. Mogelijk trekt dit groei 
weg bij groeigemeenten die door deze ontwikkeling toch gaan krimpen. Vooralsnog gaan we er in 
deze visie vanuit dat Harderwijk een groeigemeente zal blijven en baseren wij ons bij het maken 
van plannen op de prognoses zoals opgesteld door bureau Pronexus.  
In onderstaande figuren wordt de wijkindeling in beeld gebracht, en wordt aangegeven wat de 
demografische ontwikkelingen per wijk zijn. 
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3.10  Maatschappelijke voorzieningen en Gymlokalen 
Maatschappelijke voorzieningen zoals scholen hebben invloed op de leefbaarheid binnen de 
gemeente. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de sociale samenhang tussen burgers, het is een 
plek van ontmoeting. Flexibele accommodaties waarin zowel onderwijs als andere 
maatschappelijke voorzieningen kunnen worden gehuisvest, kunnen bijdragen aan een beter 
leefklimaat. Op dit moment kent de gemeente Harderwijk een aantal onderwijsaccommodaties 
welke niet zijn overgedragen aan schoolbesturen maar door de gemeente worden beheerd. De 
scholen die gebruikmaken van deze accommodaties betalen aan de gemeente een 
medegebruiksvergoeding.  
De meeste onderwijsgebouwen zijn overgedragen aan de schoolbesturen. Als er sprake is van 
verhuur van leegstaande lokalen, dan moeten, op grond van wet- en regelgeving, deze huurders 
wijken zodra het lokaal nodig is voor onderwijs.  
Er zijn geen gymlokalen in beheer van scholen voor primair onderwijs, met uitzondering van de 
scholen voor speciaal onderwijs. Deze hebben een eigen gymlokaal, waarvoor zij een vergoeding 
krijgen van de gemeente.  De gemeente voorziet in de plicht tot het bieden van een 
gymaccommodatie door te verwijzen naar gemeentelijke gymzalen. Deze zalen worden buiten de 
schooltijden om ook verhuurd aan verenigingen.  
Iedere school heeft (of krijgt binnenkort) de beschikking over een speellokaal, waarin de jongste 
groepen bewegingsonderwijs krijgen. De Huisvestingsverordening van Harderwijk biedt deze 
mogelijkheid, en doet daarmee meer dan de VNG adviesverordening.  
Het schoolbestuur is in principe vrij deze ruimte eventueel anders in te zetten. De gemeente 
verwacht dat speellokalen normaal gesproken voor bewegingsonderwijs worden benut. Soms 
maakt een schoolbestuur een andere afweging, bijvoorbeeld omdat daarmee een keuze voor het 
onderbrengen van een groep in een ander gebouw kan worden voorkomen.  
 
3.11  Relevante gemeentelijke beleidsstukken en besluiten 
Een aantal beleidsstukken liggen reeds vast, en worden hierna toegelicht. Ten aanzien van het 
juridische kader is de Wet op het primair onderwijs (WPO) van toepassing.  
 
3.11.1  Stadsvisie 
De gemeenteraad heeft op 10 juni 2010 de Stadsvisie Harderwijk 2031 vastgesteld. In de 
Stadsvisie is gekozen voor het scenario verdiepen, met aandacht voor regionale aspecten. 
De Stadsvisie beschrijft de visie op de toekomst aan de hand van vier thema’s: 

 woonklimaat: 

"Prettig wonen in bijzondere woonwijken voor alle doelgroepen";  

 maatschappelijke voorzieningen: 

"Versterken van de aanwezige lokale infrastructuur (accommodaties, instellingen, aanbod) 

voor onderwijs, cultuur en zorg en welzijn"; 

 werken: 

"Een sterke economische structuur door een duidelijk economisch imago";  

 bereikbaarheid: 

"Goede bereikbaarheid voor alle vervoerssoorten met aandacht voor milieu en veiligheid".  

De Stadsvisie Harderwijk 2031 geeft aan welke koers we het liefste willen varen. De 
uitwerkingsplannen en de uitvoeringsagenda worden nog opgesteld. Hierin wordt  per onderwerp 
ingegaan op de ambities en beleidsdoelen en te nemen maatregelen. Dan wordt concreter 
benoemd wat we in de komende jaren willen bereiken. Met de voorliggende visie op 
onderwijshuisvesting is voor dat onderwerp nu reeds een aanvang gemaakt met de uitwerking. 
 
 
3.11.2 Scholen goed onder Dak’ 2011 – 2012  
In ‘Scholen goed onder Dak’ 2011 – 2012 wordt, zoals elk jaar, een overzicht gegeven van het 
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actuele ruimtegebruik van de scholen, de lokalenverdeling. Deze nota wordt door het college 
vastgesteld, nadat dit plan met de schoolbesturen is besproken in het op overeenstemming 
gerichte overleg (het OOGO), ofwel het onderwijsplatform. Hierbij geldt dat als schoolbesturen 
onderling of schoolbesturen en gemeente het niet eens worden over een gewenste oplossing voor 
bepaalde knelpunten de wetgeving als vangnet werkt. Dit geldt voor die oplossingen die een 
aanvulling zijn op de huisvestingsverordening en de WPO. 
 
3.11.3  Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs 2007- 2010  
Het in 2007 door de raad vastgestelde integraal huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs 
is niet van kracht. Dit IHP werd uiteindelijk niet door alle schoolbesturen onderschreven. Er kan 
niet met het IHP gewerkt worden, omdat dit document een niet wettelijk verplichte aanvulling 
betreft op de Onderwijshuisvestings verordening. Aanvullingen op deze verordening zijn alleen 
mogelijk indien met alle betrokken schoolbesturen hierover consensus is bereikt. Zonder 
consensus met de schoolbesturen is het raadsbesluit over het IHP niet meer van kracht. 
 
3.11.4  Leerlingenprognose 2011 – 2026 voor het primair onderwijs 
Deze leerlingenprognose wordt vastgesteld door het college en is samengesteld aan de hand van 
de leerlingentellingen van 1 oktober en van de bevolkingsprognose van 1 januari van datzelfde 
jaar. In de bevolkingsprognose worden tevens de effecten van de woningbouwprogrammering in 
de nieuwe wijken Drielanden en Waterfront doorgerekend. Wat betreft deze 
woningbouwprogrammering  hebben nieuwe afspraken over contingentering van toekomstige 
woningvoorraden de prognoses 2011 – 2026 beïnvloedt.  
 
3.11.5 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 20 10 
De Verordening is van kracht met ingang van 1 januari 2011. Aanvragen voor het jaar 2012 zullen 
getoetst worden aan de nieuwe verordening.  
Schoolbesturen moeten een aanvraag doen als ze bijvoorbeeld groot onderhoud of een 
uitbreiding wensen. De aanvragen die volgens de verordening moeten worden gehonoreerd 
worden geplaatst op het Programma, de afwijzingen komen op het Overzicht. 
 
In de verordening is conform de VNG-richtlijn overgegaan op een beschrijving van de capaciteit in 
vierkante meters bruto vloeroppervlak (BVO in m²). De systematiek dat een bepaald aantal 
leerlingen wordt omgerekend naar gebruik in leslokalen wordt hiermee losgelaten. Deze 
maatregel heeft te maken met de ruimte (in figuurlijke zin) die scholen wordt geboden voor de 
vrijheid van indeling van het hen door de gemeente ter beschikking gestelde gebouw.  
 
De verordening is voor een belangrijk deel geënt op de Wet op het Primair Onderwijs. Op een 
groot aantal onderdelen is er voor de gemeente géén beleidsvrijheid om zaken anders te regelen 
dan de WPO voorschrijft. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke verordening altijd moet voldoen 
aan de wet. Een verordening kan nooit strenger zijn dan de wet, maar kan wel extra dingen 
regelen, in aanvulling op het wettelijk verplichte.  
 
3.11.6 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2009 
De huidige verordening is van kracht sinds oktober 2009. Materiële en financiële gelijkstelling van 
het onderwijs houdt in, dat indien een gemeente extra geld beschikbaar stelt aan een openbare 
school, die extra uitgave naar rato ook beschikbaar moet worden gesteld aan gelijksoortige 
andere scholen in de gemeente. De plicht tot materiële en financiële gelijkstelling van het 
onderwijs is in de Grondwet verankerd.  
Bijvoorbeeld bij de uitvoering van de binnenklimaatregeling, waar de gemeente rijksgeld en 
gemeentelijk geld kon inzetten om het klimaat in schoolgebouwen te verbeteren, is een bijlage bij 
de Verordening materiële en financiële gelijkstelling vastgesteld.  
Een dergelijke regeling is aan te vechten bij de rechter. Het betreft hier een uitzondering op de 
regel dat tegen een algemeen verbindend voorschrift geen beroep mogelijk is. Een beschikking 
op grond van een regeling die als bijlage bij de verordening materiële gelijkstelling is opgenomen 
is, zoals elke beschikking, aanvechtbaar bij de bestuursrechter.   
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3.11.7 Sportbeleidsnota en Gezondheidsbeleid 
In februari 2011 heeft de gemeenteraad de Sportbeleidsnota vastgesteld. Sport en bewegen 
wordt gestimuleerd onder een zo groot mogelijk deel van de bevolking. In de nota worden twee 
speerpunten genoemd:  
1) Samenwerking buurt, onderwijs, sport en welzijn   
2) Laagdrempelige sportmogelijkheden dichtbij huis.   
Daarnaast is er gezondheidsbeleid vastgesteld in 2008, waarin als speerpunt wordt ingezet op het 
bestrijden van overgewicht.  
Overgewicht is de veroorzaker van veel (lichamelijke- en geestelijke) gezondheidsproblemen en 
heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van het leven. Overgewicht bestrijden is een kwestie 
van gedrag, omgeving (school, wijk en werk) en voorzieningen. 
Om de doelstelling: het overgewichtpercentage voor jongeren om te buigen naar een neerwaartse 
trend te kunnen realiseren wordt er onder andere ingestoken op  gedrag- en 
omgevingsverandering.  
Lokaal gemeentelijk beleid is van grote invloed op de leefomgeving. Voor een adequate aanpak 
van overgewicht is het noodzakelijk dat diverse beleidssectoren binnen de gemeente een bijdrage 
leveren. Laagdrempelige voorzieningen voor basisschool leerlingen is een belangrijke 
omgevingsfactor om het bewegen te stimuleren. 
.  
3.11.8  Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) 
In het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan wordt ingegaan op verkeersveiligheid, ook rond 
scholen.  
 
3.11.9  Milieubeleidsplan 2009-2012 
Het milieubeleidsplan 2009-2012 maakt inzichtelijk waar Harderwijk voor staat, geeft richting aan 
het beleid voor de komende periode en vervult een aanjaagfunctie om verbeteringen te realiseren. 
Vanuit deze gedachte worden twee speerpunten benoemd waarbij rekening is gehouden met de 
landelijke beleidsontwikkeling: klimaatbeleid en een gebiedsgericht milieubeleid. Het zorgdragen 
voor een duurzame leefomgeving is het hoofddoel van dit milieubeleid. Onder een duurzame 
leefomgeving verstaan we het voorzien in onze behoeften, zonder de toekomstige generaties de 
mogelijkheden voor dezelfde behoeftes te ontnemen. Dit milieubeleidsplan geeft kaders voor 
beleid en laat de bevolking van Harderwijk en Hierden zien hoe de gemeente zich inzet om de 
lokale milieuproblemen op te lossen.  
 
De tendens in de milieuwetgeving is dat het aspect gezondheid steeds belangrijker wordt. De 
milieukwaliteit bevat ook de gezondheidseffecten op de mens. Er gaat steeds vaker een koppeling 
plaatsvinden naar de gevolgen van de reguliere milieuaspecten (geluid, bodem, luchtkwaliteit, 
etc.) in ruimtelijke ontwikkelingen en het effect daarvan op de gezondheid.  
In het milieubeleidsplan is aanvullende beleid mbt luchtkwaliteit vastgesteld. Door het opnemen 
van een milieuzonering rondom de provinciale en rijksweg worden kwetsbare groepen, zoals 
kinderen, beter beschermd tegen ongezonde lucht.  
 
Om de klimaatsverandering tegen te gaan heeft het Rijk ingezet op een energiebesparing van 2% 
per jaar. Daarnaast moet 20 % van de gebruikte energie in 2020 duurzaam zijn en zal de uitstoot 
van broeikasgassen gereduceerd moeten zijn met 30% (ten opzichte van 1990). Om dit 
structureel te bereiken zetten gemeenten en Rijk zich in op verschillende vlakken.  
De gemeente Harderwijk heeft zich aan deze doelstellingen gecommitteerd en heeft in het 
milieubeleidsplan beleidsdoelen opgenomen om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. 
De gemeente heeft hierbij een voorbeeldrol. In het milieubeleidsplan is opgenomen dat alle nieuw 
te bouwen gemeentelijke gebouwen worden aanbesteed met een verscherpte EPC 
(energieprestatie coëfficiënt) van 50%.  Voor nieuwe utiliteitsgebouwen is in het milieubeleidsplan 
een streven naar een verscherping van 10% van de EPC opgenomen.  
 
3.11.10  Onderwijskundige vernieuwingen OKV  
De vierkante meters voor Onderwijskundige vernieuwingen (OKV) zijn opgenomen in de nieuwe 
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verordening. Scholen hebben behoefte aan aangepaste lokalen voor ICT-onderwijs en aan aparte 
ruimtes voor het verlenen van leerlingenzorg. Ook bestaat er bij scholen behoefte aan 
werkplekken voor docenten.  
De bekostiging voor de aanpassingen ten behoeve van de onderwijskundige vernieuwingen in de 
bestaande schoolgebouwen zijn niet opgenomen in de nieuwe onderwijs huisvestings- 
verordening, omdat de beslissing om de bekostiging van de inrichting voor onderwijskundige 
vernieuwingen wel of niet door te voeren genomen moest moeten worden in het licht van de 
bezuinigingen, in 2011. De Raad van State heeft in december 2009 geoordeeld dat de 
bekostiging voor de aanpassingen ten behoeve van de onderwijskundige vernieuwing (OKV) geen 
juridische verplichting is op basis van de Wet Primair Onderwijs (WPO), artikel 92.  De gemeente 
heeft dus de vrijheid om te kiezen om deze aanpassingen wel of niet te financieren. 
Het College heeft in november 2010, bij de aanbieding van de verordening aan de raad, besloten 
om de OKV gelden te reserveren voor onderwijs, en te bezien of de OKV gelden onderwijsbreed 
kunnen worden ingezet.  
Op 26 april 2011 heeft het College besloten om de raad te vragen via begrotingswijziging na de 
behandeling van de kadernota de gereserveerde middelen voor de inrichting van 
onderwijskundige vernieuwing in het primair onderwijs in te zetten ter dekking van 15 jaar van het 
meerjaren onderhoudsplan onderwijsaccommodaties (van de gevraagde verhoging 70% dekking 
voor 15 jaar). 
 
 
3.12 Conclusie uitgangssituatie  
Op het gebied van onderwijshuisvesting is vaak sprake van afhankelijkheid van het functioneren 
van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen gemeente en schoolbesturen of 
tussen schoolbesturen onderling. In de naoorlogse wijken nemen de leerlingaantallen af of 
stabiliseren zij zich, in de nieuwe wijken is er sprake van groei.  
Ten aanzien van de ontwikkeling ‘passend onderwijs’ ligt er een opgave bij de gemeente om dit 
proces, waar het hele onderwijsveld bij betrokken is, te begeleiden.  
De demografische ontwikkelingen per wijk zeggen iets over de voorzieningenbehoefte ten 
aanzien van primair onderwijs. De maatschappelijke functie van schoolgebouwen en de 
mogelijkheid om hier onderwijskundig gerelateerde functies onder te brengen zijn aspecten waar 
in nader uit te werken huurbeleid verder op ingegaan zal worden.  
 
De gemeente heeft ten dele te maken met beleidsvrijheid, maar is ook ten dele gebonden aan 
hogere wet- en regelgeving. De mogelijkheid om bijvoorbeeld leegstaande lokalen te vorderen 
wordt beperkt door de voorwaarden die de wet stelt. De gemeentelijke regie is beperkt. 
Als er meer gedaan wordt, in aanvulling op de wettelijke kaders dan is er afhankelijkheid van 
overeenstemming met de schoolbesturen, een besluit in het OOGO.  
Bij een IHP waar consensus over is, is feitelijk voor 4 jaar succesvol OOGO gevoerd. Zonder 
goed functionerend OOGO kan er in sommige gevallen door de gemeente een speciale 
verordening worden vastgesteld. Op grond daarvan kunnen besluiten genomen worden die in 
principe juridisch aanvechtbaar zijn, en veel tijd in beslag kunnen nemen. Het is mede daarom in 
ieders belang dat het OOGO goed functioneert.  
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4. Visie  
Hierna wordt ingegaan op verschillende huisvestingsvraagstukken en wordt de visie 
geformuleerd. Bij alle onderdelen is het uitgangspunt dat de kosten voor de gemeente 
beheersbaar blijven en dat er oog is voor de zorgplicht die de gemeente heeft voor 
onderwijshuisvesting, in combinatie met de gedachte dat het rendement van investeringen zo 
groot mogelijk moet zijn. 
De uitgangspunten van de gemeente worden hieronder genoemd. Ook bij de gedachte om 
gezamenlijk oplossingen te bereiken voor vraagstukken zal de gemeente van deze 
uitgangspunten uitgaan.  Bij een aantal wensbeelden zijn concrete maatregelen geformuleerd, die 
ook bij de vervolgstappen in hoofdstuk 6 worden genoemd. 
Van de schoolbesturen wordt dezelfde inzet verwacht als van de gemeente verwacht mag 
worden: een constructieve houding, goed overleg en begrip voor zowel het eigen belang als voor 
het algemeen belang.   
 
4.1  Algemene Onderwijskundige visie in relatie tot huisvesting 
 
Wensbeeld 
De gemeente streeft na dat gemeente en schoolbesturen door middel van een dialoog over de 
inhoud inbreng hebben op en zich kunnen verenigen met het geformuleerde beleid.  
De gemeente streeft naar flexibiliteit in onderwijshuisvesting, om (veranderende) 
onderwijskundige doelen te verwezenlijken, waarbij het belang van het kind voorop staat.  
 
Uitgangspunten 
Het uitgangspunt is vrijheid van onderwijs. De gemeente zal de vrijheid van onderwijs 
respecteren, en zal de zorgplicht voor onderwijshuisvesting naar behoren vervullen.  
Onderwijshuisvesting is volgend op inhoudelijke visie. Een bepaalde inhoudelijke visie ten 
aanzien van onderwijs kan huisvestingsgevolgen hebben. Daarnaast volgt onderwijshuisvesting 
juridische verplichtingen. 
Vrijheid van onderwijs neemt concurrentie met zich mee. Leegloop van bestaande gebouwen is 
echter niet in het belang van het onderwijs. Als het gaat om de huisvesting van nieuwkomers, 
zullen ook de belangen van de bestaande onderwijsaanbieders worden meegenomen bij het 
nemen van beslissingen die de gemeente moet nemen.   
De gemeente zal vanwege de onderwijsvrijheid geen nieuwkomers weren. Wel is het van belang 
dat nieuwkomers die van de minister toestemming hebben gekregen om een school te starten 
eerst hun bestaansrecht aantonen alvorens wordt geïnvesteerd in permanente huisvesting. 
Tijdelijke huisvesting in bestaande gebouwen is een logische startpositie.  
In de dialoog met gemeente en schoolbesturen wordt gesproken wordt over onderwerpen als 
spreiding van denominaties, lokalenverdeling, verzoeken van nieuwkomers, vestigen van 
dislocaties, het huisvesten van verschillende types zorgleerlingen. Bij beslissingen die aan de 
gemeente zijn, zullen de verschillende belangen meegewogen worden. 
Thuisnabij onderwijs is een uitgangspunt dat zowel gemeente als schoolbesturen nastreven. 
Zorgbelang van leerlingen kan voor ouders in de praktijk zwaarder wegen dan denominatie.  
 
 
4.2 Goed overleg met schoolbesturen  
Wensbeeld 
Zowel gemeente als schoolbesturen streven een goede huisvesting van alle leerlingen binnen de 
gemeentegrenzen na, en streven naar constructief overleg.  
 
Uitgangspunten 
Het college wil goed overleg met de schoolbesturen in de gemeente Harderwijk voeren. Een 
goede relatie en onderling vertrouwen is hierbij van groot belang. Er wordt door de gemeente 
ingezet op een goede samenwerking met alle schoolbesturen in Harderwijk en Hierden.  
 
Wanneer louter volgens de wet- en regelgeving wordt gehandeld, worden alleen noodzakelijke 
huisvestingsvoorzieningen toegekend en is er geen ruimte voor wenselijkheden. Indien de 
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noodzaak is aangetoond, is de gemeente verplicht de gevraagde voorziening toe te wijzen en is 
een tekort aan middelen geen weigeringsgrond. Een voorziening kan wel worden uitgesteld. De 
grens tussen noodzakelijk en wenselijk is niet altijd haarscherp, soms blijkt pas uit rechterlijke 
uitspraken of een voorziening noodzakelijk is en de gemeente dus verplicht is deze te vergoeden, 
of dat er sprake is van wenselijkheid en de gemeente de keuze heeft dit wel of niet te doen. Het 
bereiken van overeenstemming is dus zeer van belang voor tal van huisvestingszaken.   
Als er wel overeenstemming kan worden bereikt met de schoolbesturen over te treffen 
voorzieningen is dat de prettigste oplossing. Soms zal het ene en soms zal het andere 
schoolbestuur het eigenbelang opzij moeten zetten om het doel van gezamenlijke 
overeenstemming te bereiken.  
Ook de gemeente moet goed naar haar eigen rol blijven kijken. Rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid zijn uitgangspunten die altijd in beeld moeten zijn. De gemeente heeft zich te 
houden aan de geldende wet- en regelgeving. Dit sluit niet uit dat ingezet kan worden op 
pragmatische oplossingen als alle schoolbesturen het hier over eens zijn, zoals ook in de rest van 
de samenleving op tal van vlakken gebeurt. 
 
Mocht geen overeenstemming bereikt worden, dan is het mogelijk een Commissie van 
Deskundigen in te stellen.. Het advies van deze commissie kan een rechtsgang voorkomen. 
Wanneer er geen overeenstemming is maar wel de wens om bijvoorbeeld rijksregelingen uit te 
voeren, kunnen deze in de verordeningen worden opgenomen. Behalve dat het veel tijd kost, 
blijven er echter juridische risico’s verbonden aan het uitvoeren van een regeling op deze manier, 
beslissingen kunnen namelijk aangevochten worden.  
 
Inmiddels ligt de tijd van de veelvuldige gang naar de rechter achter ons, en groeit het vertrouwen 
tussen de schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen en gemeente dat er gezamenlijke 
oplossingen worden gevonden voor onderwijsvraagstukken. Wij zijn blij dat er weer vertrouwen is, 
dat overeenstemming bereikt kan worden. De gang naar de rechter blijft als mogelijkheid echter 
altijd in stand. De gemeente zal echter pas in laatste instantie gebruik maken van deze 
mogelijkheid. Ook de insteek om trajecten op een zeker moment niet langer ambtelijk te 
begeleiden, of rijkssubsidies terug te storten (dit was mogelijk bij de binnenklimaatregeling) is niet 
meer in beeld bij de gemeente. Voor alle huisvestingszaken, bijvoorbeeld als het gaat om 
medegebruik, maar ook voor andere regelingen van bijvoorbeeld het rijk, wordt ingezet op het 
samen maken van afspraken. 
 
4.3 Commissie van Deskundigen  
Wensbeeld 
Zowel gemeente als schoolbesturen streven naar constructief overleg. Het is voor te stellen dat 
zich een verschil van inzicht voordoet. Voordat een eventuele gang naar de rechter gemaakt 
wordt is er behoefte aan een tussenstap, waarin een geschil sneller opgelost kan worden.  
 
Uitgangspunten 
Mocht het gezamenlijk overleg leiden tot een geschil, dan wordt een College van Deskundigen 
ingeschakeld, die vanaf enige afstand de situatie kan beoordelen en een (bindend) advies kan 
geven. 
Het belangrijkste doel van deze commissie is deskundig en onafhankelijk beoordelen over een 
verschil van inzicht tussen schoolbesturen, of tussen schoolbesturen en gemeente. Door een 
eventueel geschil voor te leggen aan deze commissie wordt zowel  bijgedragen aan een goede 
afhandeling en oplossing van het geschil, als aan een herstel van de consensus. Een advies van 
een College van Deskundigen wordt voorgelegd aan het OOGO.  
Voor veel uitvoeringszaken hangt het succes af van consensus. Het instellen van een Commissie 
van Deskundigen bij een geschil door gemeente en schoolbesturen wordt waardevol gevonden. 
De eerste stap blijft het voeren van de dialoog in het OOGO. Mocht geen overeenstemming 
bereikt kunnen worden, dan is stap twee het instellen van een College van Deskundigen, die 
advies uitbrengt aan het OOGO. De eventuele derde stap, de rechtsgang, blijft altijd in stand.  
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Een geschil wordt bij het instellen van een Commissie van Deskundigen niet enkel juridisch 
benaderd, maar er wordt vooral oplossingsgericht gekeken, waarbij aandacht is voor de 
onderlinge verhoudingen. 
Deze Commissie van Deskundigen kan bij geschillen tussen schoolbesturen onderling een advies 
geven, waarvan de schoolbesturen toezeggen zich hier aan te conformeren. In deze commissie 
kan van ieder schoolbestuur in het geschil een (al dan niet bezoldigde) externe vertegenwoordiger 
worden afgevaardigd, samen kan een voorzitter worden benoemd. De gemeente biedt aan het 
secretariaat van deze commissie voeren. De kosten kunnen evenredig worden gedeeld, bij een 
geschil met 2 schoolbesturen kunnen de kosten door 3 worden gedeeld, waarbij de gemeente ook 
1/3 deel betaalt. De onafhankelijkheid wordt dan niet beïnvloed door degene die de factuur 
betaalt.  
Het gemeentelijk deel kan in een voorkomend geval bekostigd worden uit het budget voor 
adviezen en rechtsgedingen (nr 4345.02502). Beoogd wordt (duurdere) gerechtelijke procedures 
hiermee deze te voorkomen. 
Op het moment dat een publiekrechtelijke bevoegdheid in het geding is kan het advies van een 
ingestelde Commissie van Deskundigen niet altijd bindend worden verklaard, zoals in het 
privaatrecht, bij bijvoorbeeld een burengeschil, of bij arbitrage in de bouwwereld wel kan. Het 
bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor het nemen van de beslissing. Een advies van een 
ingestelde Commissie van Deskundigen kan in de praktijk het effect hebben zoals met mediation 
ook wordt bereikt, een rechtsgang kan worden voorkomen, en er wordt zorgvuldig gehandeld. 
Vanaf 2012 komt er een onafhankelijke bezwarencommissie, die in beeld komt bij het formele 
traject van bezwaar en beroep. Een Commissie van Deskundigen richt zich op het stoppen van dit 
formele traject, door het geschil op te lossen.  
 
 
4.4 Proactief Handelen 
Wensbeeld 
De benodigde onderwijsruimte moet op tijd gerealiseerd zijn en de middelen worden bij voorkeur 
ingezet voor permanente voorzieningen in plaats van noodhuisvesting.  Per geval moet 
beoordeeld worden of permanente bouw wel of niet prevaleert boven tijdelijke huisvesting, in het 
licht van de te verwachten ruimtevraag in de toekomst.  
Versnippering van leerlingen over meerdere, kleine locaties op de lange termijn moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen. 
 
Uitgangspunten 
De gemeente wil proactief omgaan met de zorgplicht voor onderwijshuisvesting van het primair 
onderwijs. Indien uit de bevolkingsprognoses blijkt dat er in een wijk een leerlingentoename is te 
verwachten die het totaal van aanwezige lokalen in die wijk / dat  woongebied overstijgt, zal het 
college de raad vragen de benodigde lokalen te realiseren in of nabij die wijk / dat woongebied. 
Afhankelijk van de wenselijkheid en mogelijkheden worden de lokalen gerealiseerd in beheer van 
de gemeente of in beheer van schoolbesturen. Ook hier wordt ingezet op overleg en het bereiken 
van overeenstemming met schoolbesturen en gemeente. 
Op basis van de bevolkingsprognoses worden leerling-prognoses opgesteld, die voor de 
gemeente vroegtijdig in beeld kunnen brengen in welke wijken zich een significant tekort aan 
lokalen gaat voordoen. Bij het realiseren van nieuwbouwwijken is dit aan de orde.  Het is dan 
duidelijk dat er in dat gebied lokalen nodig zijn, ook als nog niet precies helder is bij welke school 
de toekomstige leerlingen zich zullen gaan melden. 
Het college wil proactief handelen, waarbij schoolgebouwen vroegtijdig worden gerealiseerd. Het 
proactief handelen kent als risico dat leerlingaantallen soms toch anders uitpakken dan 
geprognosticeerd. In dat geval kan een accommodatie voor andere doeleinden worden benut, of 
kan er middels medegebruik door een ander schoolbestuur van de lokalen gebruik worden 
gemaakt.  
Een groot voordeel van proactief handelen dat er minder geld wordt uitgegeven aan noodlokalen, 
en geld wordt besteed aan permanente accommodaties, waarbij het rendement van de 
investering veel hoger is, en er tijdens leegstand onderwijsgerelateerde functies kunnen worden 
ondergebracht.  
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In concrete gevallen kan het soms betekenen dat leerlingen worden verwezen naar een andere 
locatie waar nog leegstand is. De consequentie hiervan is dat er sprake is van medegebruik, en 
dus van huisvesting van een school op meer locaties. 
 
Het alternatief voor proactief handelen is reactief handelen. Er wordt dan pas gebouwd als een 
aanvraag van een schoolbestuur moet worden toegekend. Voordeel is dat voor werkelijke 
leerlingenaantallen wordt gebouwd, nadeel is de vertraagde oplevering, waardoor tijdelijke 
huisvesting nodig is. 
Schoolbesturen zijn toekomstgericht, en kijken liever meer jaren vooruit, zodat nieuwbouw of 
aanpassingen in de huisvesting ineens worden gerealiseerd. Het gefaseerd uitbreiden, door 
steeds een lokaal of nevenruimte aan een gebouw vast te bouwen kan het gebruik van het 
gebouw negatief beïnvloeden. Bij een grotere verbouwing ineens kunnen veelal meer 
onderwijskundige wensen worden ingewilligd en beïnvloedt dat de functionaliteit van het gebouw 
veel positiever. Als bij uitbreiding van bestaande bouw verder in de toekomst gekeken wordt dan 
betekent dit automatisch een groter risico omdat in de loop der tijd zaken kunnen wijzigen.  
Ook schoolbesturen zijn alert als het gaat om de functionaliteit van hun gebouwen en zullen 
mogelijk een kleine uitbreiding waar men al recht op heeft nog niet aanvragen, omdat men liever 
een grote aanpassing aan het gebouw ineens doet dan meerdere malen een kleine aanpassing.  
Ook is het mogelijk om op grond van de WPO en de Verordening leegstaande lokalen te 
vorderen. Een eventuele huurder moet wijken voor onderwijs. De kans op grotere versnippering 
van scholen over verschillende locaties in de gemeente is hierin aan de orde, plus de afweging of 
de veelal onderwijsgerelateerde voorziening  (bijvoorbeeld kinderopvang) op een andere plek 
gehuisvest kan worden. 
Indien uit de bevolkingsprognoses blijkt dat er in een wijk een leerlingentoename is te verwachten 
die het totaal van aanwezige lokalen in die wijk overstijgt, zal het college inzetten op het bereiken 
van overeenstemming over het uitbreiden van de benodigde lokalen voor die wijk. Een alternatief 
is dat de gemeente in eigen beheer de benodigde lokalen realiseren. Door in eigen beheer 
lokalen te realiseren houdt de gemeente de meeste grip op de met overheidsgeld bekostigde 
accommodatie. De gemeente kan ook door bouwen in eigen beheer voldoen aan de zorgplicht 
voor onderwijshuisvesting, ongeacht welk schoolbestuur gebruik zal gaan maken van de 
gerealiseerde accommodatie. De eerste voorkeur is echter om in overleg te gaan met de 
schoolbesturen en overeenstemming te bereiken over waar lokalen gerealiseerd zullen worden. 
Daarbij zullen afspraken worden gemaakt over medegebruik indien een collega-schoolbestuur 
met meer of minder leerlingen te maken krijgt dan was geprognosticeerd.  
 
Als gesproken wordt over een voedingsgebied wordt gedacht aan een regio, stad, wijk of 
woongebied met daarbij een aantal scholen. Zo is de wijk Drielanden een apart voedingsgebied, 
en wordt voor het gebied Waterfront, Zeebuurt, Binnenstad en Friesegracht gezamenlijk ook 
gezien als één voedingsgebied. 
 
4.5 Medegebruik  in relatie tot noodhuisvesting  
Wensbeeld 
Er moet ingezet blijven worden op het maken van afspraken over medegebruik, om te voorkomen 
dat er lokalen in een wijk leegstaan terwijl er (bij andere schoolbesturen) behoefte aan lokalen is.  
De gemeente wil bij voorkeur niet investeren in noodlokalen maar wil investeren in permanente 
voorzieningen. Een dergelijke keuze moet per geval worden gemaakt, en bezien moet worden wat 
economisch het meest voordelig is, gezien de toekomstige ruimtebehoefte. 
 
Uitgangspunten 
In de overeenkomst eind 2010 / begin 2011 zijn uitgangspunten over medegebruik afgesproken, 
die meer doen dan het wettelijk kader vereist. Niet de denominatie van de school is 
doorslaggevend voor het bepalen van welk leegstaande lokaal wordt benut, maar de afstand tot 
de school die ruimte nodig heeft. 
Jaarlijkse wordt over de lokalenverdeling overlegd met de schoolbesturen, waarbij het 
uitgangspunt is dat leerlingen zo dicht mogelijk bij hun school worden gehuisvest. 
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Als een school lokalen tekort komt, kan de gemeente op grond van de huisvestingsverordening en 
de Wet op het Primair Onderwijs verwijzen naar leegstand bij een ander schoolgebouw binnen 2 
kilometer hemelsbreed. Eerst moet naar het eigen schoolbestuur worden gekeken, dan naar de 
eigen signatuur, en daarna mag de gemeente leegstaande lokalen vorderen welke het dichtst bij 
de hoofdlocatie zijn gelegen.  Het verdient dan ook aanbeveling om ook over dit onderwerp 
overeenstemming te bereiken over gewenste oplossingen, omdat er bij consensus meer gedaan 
kan worden dan de verordening voorschrijft.  
Ook is het mogelijk lokalen te onttrekken aan de lokalenvoorraad, waardoor ze niet meer 
vorderbaar zijn om in te zetten voor onderwijs. Dit kan alleen wanneer de lokalen ook 
daadwerkelijk niet meer worden ingezet voor onderwijs. Als huurbeleid wordt ontwikkeld zal op dit 
aspect ingegaan worden.  
 
Als de gemeente regie wil voeren op het huisvesten van bepaalde voorzieningen, dan kan er voor 
gekozen worden de leegstaande ruimtes in de gemeentelijke accommodatie in te zetten voor 
deze voorzieningen. De gemeente heeft hierin, als eigenaar, de regie.  
Voor alle gebouwen die zijn overgedragen aan de schoolbesturen heeft de gemeente géén regie 
over de inzet van leegstaande lokalen, behalve dat de gemeente het schoolbestuur toestemming 
geeft voor eventuele verhuur. Efficiënt gebruik van leegstaande gebouwen ligt dan dus niet in 
handen van de gemeente, na overleg met de schoolbesturen bepalen de schoolbesturen 
uiteindelijk zelf hoe men de leegstand in hun gebouw benut. Pas als een schoolbestuur een 
verzoek doet tot buitengebruikstelling van een gedeelte van de onderwijsruimte kan de gemeente 
hier weer over beschikken en dit inzetten voor andere voorzieningen. 
 
Investeren in permanente huisvesting heeft de voorkeur boven investeren in tijdelijke huisvesting 
vanwege het rendement van de investering. 
Versnippering van scholen over meerdere locaties is onderwijskundig ongewenst. Ook ten 
aanzien van exploitatie van gebouwen is permanent gebruik van noodlokalen en de vorming van 
dislocaties ongewenst. Als tussenvorm is denkbaar dat een schoolbestuur een beschikking voor 
tijdelijke huisvesting benut voor een permanente uitbreiding en de meerkosten zelf financiert. Als 
op een later tijdstip alsnog recht ontstaat op een permanente voorziening, kan dit alsnog worden 
aangevraagd bij de gemeente.  
 
Bij strikte toepassing van de huisvestingsverordening mag een situatie van doorverwijzen van 
leerlingen onbeperkt duren. Het streven is om leerlingen van scholen die in één team functioneren 
te huisvesten op één locatie, of anders zo dicht mogelijk bij de hoofdlocatie. In sommige gevallen 
is het wenselijk een dislocatie te starten, bijvoorbeeld om een bepaalde signatuur, of een 
bepaalde vorm van speciaal onderwijs in een voedingsgebied te huisvesten Gewenste dislocaties 
zijn dan ook grotere dislocaties, die min of meer zelfstandig opereren.  
Bij de keuze tussen permanente voorzieningen met zo nodig medegebruik van een andere 
school, of het realiseren van noodvoorzieningen, kiest de gemeente voor investeren in de 
permanente oplossing. Bij deze afweging worden ook de ruimtelijke en financiële mogelijkheden 
van de gemeente betrokken. 
 
 
4.6  Leegstand 
Wensbeeld 
Omdat er veelal sprake is van teruggang of stagnatie van leerlingenaantallen in de naoorlogse 
wijken, zal er enige leegstand aan de orde zijn en ook aan de orde blijven bij de huidige 
onderwijsgebouwen. Deze leegstand kan worden benut wanneer het schoolbestuur deze gebruikt 
voor onderwijskundige doeleinden. Ook kan de keuze gemaakt worden deze met toestemming 
van de gemeente te verhuren aan bijvoorbeeld peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen of 
andere onderwijsgerelateerde voorzieningen. Hierbij blijven deze lokalen in principe wel 
vorderbaar voor toekomstige onderwijshuisvesting zolang deze lokalen niet aan de 
onderwijsvoorraad zijn onttrokken.  
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Een geringe leegstand betekent tevens dat er geen wachtlijsten of lotingen ontstaan bij scholen 
die niet verder willen of kunnen uitbreiden. Ouders kunnen hun kinderen dan naar de school van 
hun keuze laten gaan. Ook is de kans op verwijzing van leerlingen naar andere schoolgebouwen, 
bij fluctuaties in leerlingaantallen tussen schoolbesturen iets kleiner.  
 
Maatregelen 
In nader uit te werken huurbeleid kan verder ingegaan worden op het aspect van leegstand, en 
zal tevens gekeken worden naar het aspect afdracht van huurpenningen in het licht van 
verschillende argumenten.  
 
4.7 Renovatie en Unilocaties 
Wensbeeld 
Van oude gebouwen die minder functioneel zijn geworden, of veel onderhoud behoeven moet 
inzichtelijk zijn of deze op termijn kunnen worden vervangen. Dit is aan de orde als dit voordelen 
biedt ten opzichte van de investeringen in onderhoud. Dezelfde afweging moet gemaakt worden 
als het gaat om aanpassingen ten behoeve van de functionaliteit.  Van belang is hoe 
bedrijfseconomisch het beste met vastgoed omgegaan wordt.  Uitgangspunt is strategisch 
Voorraadbeheer onderwijshuisvesting. 
Versnippering van scholen moet over zo weinig mogelijk locaties plaatsvinden. 
 
Uitgangspunten 
Als er zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen zal onderzocht worden of oude gebouwen (van 
bijvoorbeeld 40 jaar of ouder) eventueel kunnen worden herbouwd, of dat er unilocaties kunnen 
worden gecreëerd. Uitgangspunt is dat voorafgaand aan een dergelijk onderzoek duidelijk moet 
zijn of er geld beschikbaar is voor een gewenste situatie, en wat de bijdrage van het 
schoolbestuur is als het om wenselijkheden gaat. Als er geen geld beschikbaar is moet gekeken 
worden of de gewenste situatie planologisch, ruimtelijk gezien mogelijk blijkt voor de toekomst, als 
er wel middelen beschikbaar zijn.  
Op dit moment zijn geen middelen beschikbaar voor het realiseren van unilocaties. Gezien het 
huidige economisch tij en het inzetten van de vrijval van de kapitaallasten PO voor de mogelijke 
doordecentralisatie van het VO, is het niet erg waarschijnlijk dat de komende jaren voor het 
realiseren van unilocaties de financiële ruimte kan worden vrijgemaakt.  
Hierbij moet ook nog worden opgemerkt, dat niet alle door het realiseren van unilocaties 
vrijkomende locaties van schoolgebouwen winst opleveren in geval van herbestemming voor 
woningbouw. Dat is sterk afhankelijk van onder andere de boekwaarde van het schoolgebouw, de 
sloopkosten en de mogelijkheden, die de betreffende locatie biedt voor woningbouw.  
Algemeen beleid is dat opbrengsten uit grondverkoop terugvloeien naar de algemene reserve 
grondbedrijf en verliezen ten laste van die reserve komen. Het college kan besluiten in afwijking 
hiervan de opbrengsten in te zetten voor de bekostiging van de onderwijsvoorziening. Bij dit 
besluit worden de juridische mogelijkheden en beperkingen en de financiële situatie 
meegewogen, alsmede het overleg met de verschillende schoolbesturen. 
 
De kleinste dislocaties (minder dan 6 lokalen) zijn het minst gewenst, omdat er dan veelal sprake 
is van één schoolteam wat moeilijker functioneert als het verdeeld is. De grotere dislocaties van 
bijvoorbeeld 6 lokalen kunnen over het algemeen goed functioneren, er zijn ook kleine 
zelfstandige scholen die hiermee vergelijkbaar zijn.  
De afstand tussen hoofdvestiging van een basisschool en een eventuele dislocatie mag op grond 
van de geldende wet- en regelgeving zonder instemming van het betreffende schoolbestuur niet 
groter zijn dan 2 kilometer hemelsbreed. Bij het jaarlijkse overleg over de lokalenverdeling zal het 
wensbeeld in ogenschouw worden genomen, en zal gepoogd worden hier aan tegemoet te 
komen. Voor het opheffen van dislocaties in het algemeen is op dit moment geen geld 
beschikbaar. Voor ruimtelijke ontwikkelingen nabij scholen geldt dat ook de toekomstige 
uitbreidingswensen van de school in beeld moeten zijn: Als op een grasveld naast een school 
woningen worden gebouwd kan de school op dat grasveld niet meer uitbreiden. 
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4.8 Integraal Huisvestingsplan (IHP)  
Wensbeeld 
De gemeente streeft er naar dat partijen gezamenlijk afspraken maken over de huisvesting. 
Besluiten over huisvesting kunnen genomen worden via een Integraal Huisvestingsplan ( IHP) 
waar overeenstemming over is bereikt. Zowel gemeente als het scholenveld willen naar een IHP 
toe, wat voor de schoolbesturen meer zekerheid geeft voor de komende 4 jaar.  
 
Uitgangspunten 
Als er geen overeenstemming wordt bereikt over een IHP, of er is nog geen IHP vastgesteld, dan 
geldt altijd nog de huisvestingsverordening. Deze verordening gaat echter uit van wat 
noodzakelijk is, daar heeft een schoolbestuur recht op. In de huisvestingsverordening wordt niet 
ingegaan op andere wensen. Deze verordening geldt dus als vangnet.  
Een IHP is een aanvulling op de verordening, en is een vertrekpunt voor samenwerking, en 
afspraken voor de duur van 4 jaar. Het College streeft er naar in de toekomst afspraken vast te 
leggen in een IHP, dat door alle schoolbesturen wordt ondersteund. Een financiële paragraaf is 
(voor veel onderwerpen) onderdeel van een IHP. 
In een IHP worden niet de grenzen opgezocht van of het wel of niet verplicht door de gemeente 
vergoeden van werkzaamheden. De gemeente is verplicht noodzakelijke werkzaamheden te 
vergoeden, voor gewenste werkzaamheden geldt deze plicht niet.  In een IHP kan naast over 
wettelijke verplichte taken ook gesproken worden over gewenste ontwikkelingen, of het grijze 
gebied van de grensgevallen tussen wenselijk en noodzakelijk. Het opzoeken van de grens 
tussen wens of plicht kan door de gang naar de rechter te maken. Dit zullen we als gemeente 
alleen in uiterste nood doen, niet alleen omdat er veel geld en tijd mee is gemoeid maar vooral 
ook omdat een door alle partijen gedragen plan uiteindelijk winst is voor de Harderwijkse 
leerlingen. Samen bereik je meer.  
 
Maatregelen 
Er wordt in 2012, in overleg met gemeente en schoolbesturen, gestart met de opzet voor een 
Integraal Huisvestingsplan (IHP). 
 
4.9  Gemêleerd onderwijsaanbod 
Wensbeeld 
De gemeente streeft naar een gevarieerd onderwijsaanbod in elke wijk / woongebied. Inwoners 
van de gemeente kunnen kiezen uit scholen van verschillende signatuur, of met een verschillende 
onderwijskundige invulling. 
 
Uitgangspunten 
Het uitgangspunt is de onderwijsvrijheid die Nederland kent, waardoor het niet mogelijk is voor 
een gemeente om te sturen op het onderwijsaanbod. Wat de gemeente wel kan doen is de vraag 
naar een bepaalde vorm van onderwijs neerleggen bij de schoolbesturen. Daadwerkelijke 
realisatie is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. 
Daarnaast kan de gemeente bij het kiezen van een locatie voor een nieuw te bouwen 
onderwijsaccommodatie wel sturen. Door een schoolgebouw bijvoorbeeld op het snijvlak van 
twee buurten te situeren kan een eventuele kans op het ontstaan van zwarte scholen afnemen. 
Soms ontstaan er echter ook zwarte scholen in gemengde wijken.   
Op dit moment is er in Harderwijk een ruim aanbod van scholen, binnen de wijken is er echter niet 
overal een even ruime keuze. Het is uiteindelijk aan schoolbesturen zelf of zij een school willen 
oprichten. Alleen als er geen openbaar onderwijs in de gemeente op grond van de Wet op het 
Primair Onderwijs is heeft de gemeente een plicht om openbaar onderwijs aan te bieden. In 
Harderwijk is bijvoorbeeld geen Montessorionderwijs en ook geen Jena-plan onderwijs. De 
schoolbesturen die in de gemeente Harderwijk onderwijs aanbieden zijn hier mee bekend. De 
gemeente gaat niet actief op zoek naar schoolbesturen in het land, om ze te wijzen op het 
ontbreken van deze onderwijsvormen in de gemeente Harderwijk. De gemeente heeft ook geen 
signalen ontvangen dat er in de gemeente een specifieke behoefte is aan deze vormen van 
onderwijs.   
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4.10 Brede school  
Wensbeeld 
Clustering en multifunctioneel gebruik met andere functies is wenselijk, samenwerking tussen 
scholen en andere met partners in de wijk kan namelijk een meerwaarde bieden.  
 
Uitgangspunten 
Een Brede School hoeft niet per definitie één gebouw te zijn, het is echter niet uitgesloten.  
Van nieuw te bouwen accommodaties wil de gemeente dat ze ook geschikt zijn voor het 
huisvesten van andere functies dan onderwijs, in leegstaande lokalen (vóór of ná een 
leerlingenpiek) moet ruimte tijdelijk kunnen worden verhuurd aan andere instellingen. 
Clustering en multifunctioneel gebruik met andere functies (Brede School) wordt aangemoedigd. 
De gemeente heeft geen huisvestingsplicht voor kinderopvang, de markt regelt dit zelf. Het is 
echter maatschappelijk gewenst dat er in de verschillende wijken locaties zijn waar deze functie 
mogelijk is. Scholen zijn bestemmingsplantechnisch zo’n mogelijkheid.  
 
4.11 Onderwijsgerelateerde functies  
Wensbeeld 
De gemeente vindt het wenselijk dat onderwijsgerelateerde functies (bijvoorbeeld 
peuterspeelzalen en naschoolse opvang) kunnen worden gehuisvest in of vlak bij scholen. 
 
Uitgangspunten 
Ten aanzien van onderwijsgerelateerde functies zoals BSO, peuteropvang en peuterspeelzalen is 
het gewenst dat deze in of nabij scholen gerealiseerd kunnen worden. Dit zegt nog niets over 
samenwerking zoals in de Brede Schoolgedachte aan de orde komt.  
De gemeente heeft geen huisvestingsplicht voor deze voorzieningen, maar heeft wel te maken 
met een vraag naar deze voorzieningen vanuit de inwoners.  
Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van flexibiliteit in gebouwen waardoor dergelijke functies een 
plek kunnen krijgen. Voor bestaande gebouwen ontbreekt deze flexibiliteit bij functiewijzigingen 
vaak. In deze visie wordt er vanuit gegaan dat de kwaliteitsverschillen tussen oudere en nieuwe 
gebouwen de komende jaren niet kunnen worden opgeheven. Wel kan bij een nieuw op te stellen 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) in beeld worden gebracht welke verschillen er zijn, en kan 
bekeken worden of hier, afhankelijk van de financiële middelen, iets aan te doen is. Feit is dat een 
verouderd gebouw over het algemeen wel voldoet aan de wettelijke soberheids- en 
doelmatigheidseisen. Wanneer er aanpassingen gewenst zijn, zal het  in veel gevallen gaan om  
niet (volgens de geldende wet en regelgeving) noodzakelijke wijzigingen. 
De Onderwijsraad vindt dat ‘scholen als kindcentra’ moeten worden vertaald in gezamenlijke 
huisvesting voor deze functies. 
Er is zeker sprake van een behoefte aan onderwijsgerelateerde functies bij scholen. In huurbeleid 
moet deze behoefte in kaart worden gebracht, waarbij ook de relatie wordt aangegeven  tot 
andere plekken in de stad waar bijvoorbeeld peuterspeelzalen en BSO zijn gehuisvest. Ook wordt 
dan gekeken naar de mogelijkheid van afdracht van huur naar de gemeente. Omdat de gemeente 
leegstaande onderwijsruimte, ook als deze is verhuurd, mag vorderen voor onderwijs, moet 
worden gekeken waar eventuele knelpunten worden verwacht op basis van  de leerling-
prognoses.  
Zowel in een IHP als bij huurbeleid moet een financiële paragraaf worden opgenomen, zodat 
duidelijk is wat de consequenties zijn van het in meer of mindere mate vervullen van deze 
ambities.  
 
 
4.12 Gymlokalen 
Wensbeeld 
In elke school is een speellokaal voor de jongste leerlingen. Het is wenselijk om op redelijke 
afstand van iedere school een gymlokaal te situeren zodat leerlingen binnen een redelijke afstand 
van de school kunnen gymen. Dan gaat er minder onderwijstijd verloren aan reistijd naar gym.  
Het sportbeleid, gezondheidsbeleid en schoolgym worden op elkaar afgestemd. 
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Uitgangspunten  
De wettelijke plicht van de gemeente voor het aantal te gymen uren, en de van kracht zijnde 
regeling busvervoer moet in acht worden genomen. Daarnaast zal ook gekeken worden naar de 
onderwijskundige wensen ten aanzien van gym en het gemeentelijk sportbeleid.   
De gemeente gaat er van uit dat schoolbesturen de aanwezige speellokalen normaal gesproken 
benutten voor bewegingsonderwijs, en niet inzetten voor andere doeleinden. In 2012 zullen alle 
scholen hoogstwaarschijnlijk voorzien zijn van speellokalen, hiertoe zijn in 2011 aanvragen 
ingediend.  
 
Maatregelen 
Voor de lange termijn dient in Drielanden West dient een dubbele gymzaal gerealiseerd te worden 
om aan de wens te voldoen om de leerlingen in de wijk te kunnen laten gymen.  
Er zijn nog onvoldoende middelen beschikbaar voor de inrichting en exploitatie van de gymzaal. 
Voor de bouw van het geheel zijn voldoende middelen beschikbaar. Over het starten met de 
voorbereidingen voor de bouw heeft het gemeentebestuur inmiddels een besluit genomen. De 
deels ontbrekende dekking voor de gymzaal wordt nog gezocht, maar de voorbereidingen worden 
reeds in gang gezet.  
Tot de realisatie van de dubbele gymzaal in Drielanden West wordt in overleg met de scholen 
afgesproken hoe de ruimtebehoefte voor de scholen in Drielanden kan worden ingevuld. De 
scholen in Drielanden kunnen worden doorverwezen naar bijvoorbeeld De Sypel. Ook is het 
mogelijk dat in onderling overleg, net als in het schooljaar 2010-2011 wordt afgesproken iets 
korter te gymen zodat het rooster passend gemaakt kan worden in de huidige gymaccommodatie 
in Drielanden, De Bogen, als men dat verkiest boven vervoer naar bijvoorbeeld De Sypel.    
 
4.13 Nieuwbouw Multifunctioneel en flexibel realiseren en optimaal gebruiken  
Wensbeeld 
Gebouwen moeten duurzaam zijn, ook qua functionaliteit. Een gebouw voor onderwijs moet 
geschikt zijn voor andere functies, buiten schooltijden of als (een deel van) het gebouw niet meer 
wordt gebruikt voor onderwijs.  
 
Uitgangspunten 
Het uitgangspunt is dat nieuw te bouwen onderwijsgebouwen of uitbreiding flexibel moet zijn. Er 
zijn dan minder grote investeringen gemoeid met het in de toekomst aanpassen van het gebouw 
vanwege gewijzigde onderwijskundige inzichten, of het wijzigen van de functie van een gebouw.  
Binnenwanden moeten relatief goedkoop verplaatst kunnen worden, dat moeten niet allemaal 
draagmuren zijn. 
Ook moeten de nieuw te bouwen onderwijsruimtes multifunctioneel inzetbaar zijn in combinatie 
met onderwijs in het gebouw en geschikt zijn voor het huisvesten van andere maatschappelijke 
voorzieningen. Hier moet in de ontwerpfase rekening mee worden gehouden. Zo kan het 
vloeroppervlak voor of na een leerlingenpiek of of in de avonduren / weekeinden / vakanties ook 
op andere wijze worden ingezet. 
Voor wijkvoorzieningen is leegstand geen voorwaarde, maar moet vaak een en ander worden 
geregeld met de school ten aanzien van het gebouwbeheer. De gemeente heeft geen regie op de 
inzet van een onderwijsgebouw dat in juridisch eigendom is overgedragen aan een schoolbestuur. 
Ook voor lokalen in accommodaties in gemeentelijk eigendom geldt dat als deze in medegebruik 
worden gegeven aan onderwijs, het schoolbestuur 24 uur per dag beschikking heeft over deze 
ruimtes.  
De gemeente spreekt uit een voorstander te zijn van het optimaal gebruik van met overheidsgeld 
bekostigde gebouwen.  
 
 
4.14 Ruimtelijke aspecten nieuwe huisvesting Primair Onderwijs 
Wensbeeld 
Bij nieuw te bouwen onderwijsaccommodaties of uitbreidingen moet rekening worden gehouden 
met ruimtelijke aspecten, om een optimale voorziening te realiseren. 
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Uitgangspunten 
Nieuw te bouwen onderwijsaccommodaties of uitbreidingen aan bestaande onderwijsgebouwen 
worden gerealiseerd met oog voor planologische, ruimtelijke uitgangspunten.  
Primair onderwijs moet gehuisvest worden binnen dan wel nabij de wijk, op redelijke afstand van 
de woongebieden.  
Basisonderwijs wordt maximaal over twee bouwlagen van een gebouw gespreid. 1 bouwlaag met 
een andere voorziening onder het schoolgebouw en meerdere bouwlagen met een andere 
voorziening boven het schoolgebouw zijn onderwijskundig niet bezwaarlijk. 
 
4.15  milieuhygiënische aspecten nieuwe huisvesting Primair Onderwijs  
Wensbeeld 
Het huisvesten van kinderen op onderwijslocaties waar een slechte luchtkwaliteit heerst is 
ongewenst. Ook ten aanzien van het binnenklimaat in scholen is een goede kwaliteit gewenst. 
 
Uitgangspunten 
Kinderen  zijn extra gevoelig voor blootstelling aan luchtverontreiniging omdat ze nog in 
ontwikkeling zijn. Om kinderen te beschermen is, in het Besluit gevoelige bestemmingen 
luchtkwaliteitseisen, een zonering rondom scholen opgenomen die liggen aan provinciale en 
rijkswegen. Het besluitgevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen is doorvertaald in een 
beleidsuitgangspunten voor Harderwijk.  
Voor een zone van 50 meter rondom de N302 en de N303 geldt dat er geen nieuwe scholen 
(basisonderwijs, voorgezet onderwijs of overig onderwijs aan minderjarigen) gebouwd mogen 
worden. Dit geldt ook voor de zone van 50 meter rondom de A28.  
Voor de contour van 50 tot 300 meter van de A28 geldt dat er zwaarwegende financiële, 
landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze 
functies binnen de contour te plaatsen. Het college beslist of de aangevoerde redenen hieraan 
voldoen.  
De gemeente Harderwijk heeft zich aan klimaatdoelstellingen gecommitteerd om de leefomgeving 
klimaatbestendig te maken. Ook utiliteitsgebouwen en gemeentelijke gebouwen moet hieraan een 
bijdrage leveren 
 
Duurzame oplossingen in het ontwerp, materiaalgebruik en de energievoorziening kunnen een 
verlaging van de exploitatiekosten in de gebruiksfase tot gevolg hebben. De energierekening is 
lager als er duurzaam wordt gebouwd. Er wordt daardoor investeringsruimte gecreëerd, die kan 
worden ingezet voor betere kwaliteit of duurzame oplossingen. Per nieuwbouwsituatie zal in 
overleg met de schoolbesturen worden bekeken op welke manier invulling kan worden gegeven 
aan deze uitgangspunten, en hoe wordt omgegaan met een eventuele meerinvestering door de 
gemeente als er sprake is van een terugverdieneffect in de energierekening voor het 
schoolbestuur. Daar kunnen dan specifieke afspraken over worden gemaakt, die worden 
voorgelegd aan de overige schoolbesturen.  
Een nieuw te bouwen gebouw voor onderwijs in gemeentelijk beheer, wat door de gemeente 
wordt geëxploiteerd dient ontworpen te worden met een verscherpte EPC (Energie Prestatie 
Coëfficiënt) norm van 50%, en een nieuw te bouwen accommodatie in beheer van een 
schoolbestuur dient te streven naar een verscherpte EPC norm van 10% in het ontwerp. 
Schoolbesturen en architecten die schoolgebouwen ontwerpen binnen de gemeente kunnen 
informatie inwinnen bij de afdeling Milieu over maatregelen waarmee de verscherpte EPC normen 
te bereiken zijn, en waarmee tevens het binnenklimaat van een voldoende kwaliteit is.  In overleg 
met de bouwende partij wordt gekeken op welke manier het streven van de verscherpte EPC kan 
worden behaald.   
 
4.16  Uitgangspunten vanuit Verkeer 
Wensbeeld 
Het is wenselijk om de schoolomgeving een zo veel mogelijk veilig gebied te laten zijn voor 
voetgangers en fietsers. 
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Uitgangspunten 
In het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) wordt ingegaan op de schoolomgevingen. 
Steeds vaker komt de wens naar voren om meer aandacht te besteden aan basisscholen, 
schoolomgevingen en schoolroutes. De gemeente Harderwijk wil hieraan tegemoetkomen. Het 
gaat immers om het aanbieden van een zowel objectief als subjectief verkeersveilige omgeving. 
Het gewenste resultaat van de aanpak is (voor elk van de locaties met bijbehorende belangrijkste 
bundels van (fiets)routes) een maatregelenpakket voor de aanpak van beide soorten 
verkeersveiligheid (en klachten). Aan de hand van die maatregelen is het mogelijk om de 
(subjectieve) verkeersveiligheid rondom scholen en op de schoolroutes te gaan verbeteren, 
invloed uit te oefenen op de leeftijd dat kinderen (eerder) zelfstandig naar school mogen/kunnen 
(hetgeen autogebruik van en naar school tegengaat) én om een bewustwordingsproces bij 
ouders, leerlingen en scholen in gang te zetten. De aanwezigheid van objectieve (meetbare) 
verkeersonveiligheid in de directe schoolomgeving dan wel op schoolroutes, nauwe 
samenwerking en betrokkenheid van de school en de aanwezigheid van verkeersouders worden 
als minimale voorwaarde gezien om een project op te starten. 
 
Verkeersonveilige situaties als gevolg van brengen en halen zijn ongewenst. Om die reden dient 
het gebruik van de auto te worden ontmoedigd. In de planvorming rond nieuwe of verbouwde 
onderwijsgebouwen zal ingezet worden om de school vooral lopend of per fiets te kunnen 
bereiken. Ouders met de auto zullen dan minstens 100 - 200 m moeten lopen. Voor mensen met 
een fysieke beperking moet de bereikbaarheid daarentegen wel optimaal zijn. Ook streekscholen 
die regionaal zijn georiënteerd hebben er belang bij dat hun directe omgeving verkeersveilig is.    
 
Nieuw te bouwen onderwijsaccommodaties of uitbreidingen aan bestaande onderwijsgebouwen 
moeten voldoen aan de huidige parkeernormen. Deze extra parkeerplaatsen moeten gerealiseerd 
worden op eigen terrein. In sommige gevallen is dubbelgebruik van parkeerplaatsen (met 
bijvoorbeeld een kerk) mogelijk, of kan gekeken worden naar parkeren op openbaar terrein. Waar 
mogelijk proberen wij een Kiss and Ride strook in te stellen. 
 
Maatregelen 
Mogelijke maatregelen gericht op onderwijs/educatie: Het succes van het 
verkeersveiligheidsbeleid staat of valt uiteindelijk met het gedrag van weggebruikers op straat. 
Permanente verkeerseducatie zou dan ook onderdeel moeten uitmaken van verkeersbeleid dat 
geënt is op Duurzaam Veilig. Structurele aandacht voor verkeersveiligheid via educatie (op 
scholen), voorlichting aan specifieke doelgroepen en handhaving (zie hierna) zijn noodzakelijk om 
de doelstellingen te halen en tegemoet te komen aan de maatschappelijke aandacht die er voor 
verkeersveiligheid is. Voorlichting en educatie kunnen weggebruikers helpen om een beter beeld 
te krijgen van de risico’s die aan hun gedrag kleven en om de regels beter over te dragen. Eén 
verkeersexamen op de basisschool en daarna een theorie-examen voor brommer en auto is 
onvoldoende. Het streven is permanente verkeerseducatie, waarbij er voor verschillende 
doelgroepen een toegespitst lespakket komt in samenwerking met schoolbegeleidingsdiensten. 
 
De afdeling Inrichting Openbare Ruimte (IOR) van de gemeente gaat een actieplan 
‘Verkeersveilige schoolomgevingen’ opstellen en het doel is om jaarlijks minimaal twee projecten 
tot uitvoer te brengen.  
 
4.17 Regionale Samenwerking  
Wensbeeld 
Op het gebied van onderwijsbeleid wordt de kennis benut en worden ervaringen uitgewisseld 
zodat men van elkaar leert.  
 
Uitgangspunten 
In de toekomst wil het college ook ten aanzien van onderwijshuisvesting de mogelijkheden 
onderzoeken voor regionale samenwerking. Een aantal schoolbesturen werkt ook regionaal, en 
heeft nu met meer gemeenten te maken. Regionaal samenwerken heeft ook nadelen in 
bestuurlijke zin: er zijn meer partijen en het kan dan lastiger zijn om overeenstemming te 
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bereiken. Dat betekent echter niet dat er ambtelijk niet meer uitwisseling van informatie kan 
plaatsvinden, er gebruik gemaakt kan worden van elkaars deskundigheid en kennis. De contacten 
met onderwijsambtenaren in de regio zullen blijven plaatsvinden en Harderwijk zal een voorstel 
doen om een regionaal ambtelijk overleg te starten. 
Er is een onderwijszorgkoepel (voor de schoolbesturen) die met Passend Onderwijs aan de slag 
gaat. Deze beslaat het zelfde gebied als de Regio Noord Veluwe (RNV).   
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5.  Onderhoudsstaat gebouwen   
De gemeente ontvangt via de algemene uitkering middelen van het rijk voor onderwijshuisvesting. 
Het gaat hier om geld dat niet is geoormerkt. De zorgplicht voor onderwijsgebouwen geldt ook 
voor de staat van onderhoud, deze moet voldoende zijn. 
Het beleid over het in stand houden van gebouwen moeten een logisch gevolg zijn van de 
afspraken die zijn gemaakt in het IHP.  
 
5.1 Actuele situatie 
Op dit moment is de staat van het onderhoud aan de gebouwen in orde, de gemeente voldoet aan 
de wettelijke plicht van adequaat onderhoud.  Alle aanvragen voor noodzakelijk onderhoud moet 
de gemeente honoreren. Als er sprake is van noodzaak is het niet relevant voor de besluitvorming 
of de financiële dekking ook rond is, de aanvraag moet dan gehonoreerd worden.  
Ten aanzien van een niet noodzakelijke, maar gewenste situatie heeft de gemeente de keus om 
meer te doen dan verplicht is. Hierbij moet opgemerkt worden dat de grens noodzaak / wens niet 
altijd haarscherp is te trekken. Zoals aangegeven wil het college inzetten op het bereiken van 
overeenstemming. Aan het alternatief: het voeren van juridische procedures zijn ook kosten en 
ambtelijke tijd verbonden. 
 
Bij de beoordeling van een aanvraag wordt een afweging gemaakt tussen vervangende 
nieuwbouw of onderhoud. De economisch meest voordelige optie heeft dan in principe de 
voorkeur.  
 
Om het huidige onderhoudsniveau van de onderwijsgebouwen te behouden is geld nodig. Het 
benodigde geld om de gebouwen in voldoende staat van onderhoud te behouden is bij de 
kadernota in 2010 niet gehonoreerd. Inmiddels is voorgesteld de middelen voor inrichting van 
onderwijskundige vernieuwing in te zetten voor de dekking van het Meerjaren onderhoudsplan. 
Hiermee is 70% van de benodigde ophoging gedekt voor 15 jaar. 
 
Als het gaat om het grijze gebied op de grens van noodzaak / wens, kan er sprake zal zijn van 
een teruggang van de staat van onderhoud. Als later de staat van onderhoud weer 
opgewaardeerd wordt zullen er meerkosten zijn te verwachten in verband met het dan ook 
ontstaan van hogere vervolgkosten.  
Als gekozen wordt voor het plegen van minder onderhoud, zullen de verschillen tussen de oudere 
en nieuwere gebouwen steeds groter worden. Het vervangen van bijvoorbeeld enkel glas in stalen 
ramen door dubbele hr-beglazing met ventilatieroosters bij de oudere schoolgebouwen kan pas 
worden gerealiseerd als vaststaat dat vervanging technisch noodzakelijk is. Enkel glas in stalen 
ramen kon niet betrokken worden bij de binnenklimaatregeling, in deze gebouwen is de situatie 
ook na de binnenklimaatregeling dus ongewijzigd gebleven.  
 
Dilemma van onderhoud en middelen 
Adequaat onderhoud is een verplichting op grond van de onderwijswetgeving. Het onderhoud kan 
sober en doelmatig zijn, maar toch adequaat. Op dit moment voldoet de gemeente voldoende aan 
de verplichting. Als de staat van onderhoud verslechtert, achten wij de kans aanwezig dat in 
juridische procedures de gemeente gedwongen zal worden om bepaald onderhoud alsnog uit te 
voeren. Dit is het geval als de grens van noodzaak / wens onjuist is ingeschat. Naast het bedrag 
voor onderhoud zullen dan ook de extra kosten voor het voeren van juridische procedures moeten 
worden betaald en zal de verhouding met de schoolbesturen mogelijk verslechteren.  
Op het moment dat duidelijk is dat onderhoud noodzakelijk is zal de gemeente die aanvraag 
moeten honoreren, ongeacht of er geld beschikbaar is. Mogelijk kan een en ander vertragen, 
maar uiteindelijk zal overschrijding van het beschikbare budget het gevolg zijn.  
 
Het streven is de staat van onderhoud aan de onderwijsgebouwen op het huidige niveau te 
behouden.  
 
Ten aanzien van gebouwen van 40 jaar en ouder is het niet zo dat deze vervangen of 
gerenoveerd kunnen omdat de gebouwen zo oud zijn. Zolang de gebouwen bouwkundig in orde 
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zijn en de kwaliteit is voldoende, dan voldoet de gemeente aan de plicht. Een gebouw heeft 
echter niet het eeuwige leven. De kans is aanwezig dat er een moment komt dat een oud gebouw 
niet meer adequaat is voor het geven van onderwijs en dat de gemeente verplicht wordt te 
investeren (tenzij het schoolbestuur nalatig is geweest met dat onderhoud waar men 
verantwoordelijk voor is). De grens tussen wens en noodzaak is ook hier niet haarscherp. De 
gemeente wil niet afwachten tot gebouwen bouwkundig niet meer adequaat zijn, maar wil liever 
voorafgaand afspraken maken met de verschillende scholen over het verbeteren van de kwaliteit 
van de huisvesting. Hiermee wordt de grens tussen noodzaak / wens niet opgezocht, maar wordt 
hier tijdig op geanticipeerd. 
Hiervoor moet dan overeenstemming worden bereikt in het Op Overeenstemming Gericht Overleg 
(OOGO) met de schoolbesturen. De schoolgebouwen moeten dan als totaal worden bekeken, en 
bij prioriteitstelling spelen ook de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs een rol als het 
gaat om de keuze in welke gebouwen het eerst moeten worden ingegrepen. Wanneer de keuze is 
gemaakt tot doordecentralisatie van de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs worden de 
schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs (Wvo) én (speciaal) voortgezet onderwijs (WEC) 
niet op die manier in deze prioritering betrokken. Uitgangspunt is dus Strategisch Voorraadbeheer 
onderwijshuisvesting, uiteraard binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. 
 
5.2   Communicatie rond onderhoud . 
Een extern adviesbureau stelt periodiek een meerjaren onderhoudsplan op voor alle 
onderwijsaccommodaties. In de eerste plaats dient dit plan voor de gemeente om zorg te dragen 
voor het bijtijds beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen. Daarnaast is dit plan 
richtinggevend voor het daadwerkelijk uit te voeren onderhoud ten laste van de gemeente. 
Daadwerkelijke uitvoering van het groot onderhoud vindt namelijk niet plaats op grond van deze 
externe schouw maar op grond van daadwerkelijke technische noodzaak. Vooroverleg hierover 
vindt plaats tijdens de jaarlijkse gemeentelijke schouw aan het einde van ieder kalenderjaar 
tussen de gemeente en het schoolbestuur en het resultaat hiervan wordt opgenomen in het 
schouwrapport. Indien er overeenstemming is mag het schoolbestuur bij de aanvraag volstaan 
met een verwijzing naar dit schouwrapport. Is de gemeente niet overtuigd van de noodzaak, dan 
dient het schoolbestuur bij de aanvraag aan te tonen middels een bouwkundige rapport dat groot 
onderhoud toch noodzakelijk is. 
Na 1 februari vindt een schouw plaats welke specifiek is gericht op de ingediende aanvragen in 
combinatie met de overlegde gegevens. Op grond hiervan zal een ambtelijk advies door afdeling 
Vastgoed & Wonen worden opgesteld, waarin de visie van deze afdeling is verwerkt. Het 
uiteindelijke ambtelijke honoreren van de aanvraag is daarbij een verantwoordelijkheid van de 
afdeling WOS.  
Daarnaast wordt tijdens deze jaarlijkse gemeentelijke schouw samen met het bevoegd gezag 
gekeken naar de onderhoudsstaat van het schoolgebouw. Voldoen de gemeente en het 
schoolbestuur aan hun zorgplicht, rekeninghoudend met ieders eigen verantwoordelijkheid? 
Daarnaast worden de overige onderhoudszaken besproken en vragen beantwoord.  
 
Daadwerkelijke honorering van aanvragen groot onderhoud door de gemeente moet binnen de 
kaders van de zorgplicht wettelijk gehonoreerd te worden. Anderzijds wordt tijdens de jaarlijkse 
gemeentelijke schouw in goed overleg met de betreffende schoolbesturen jaarlijks gezocht naar 
"natuurlijke" momenten om groot onderhoud op een locatie te groeperen c.q. op elkaar af te 
stemmen. Ook is het zo dat de gemeentelijke uitgaven voor groot onderhoud zijn geëgaliseerd 
over een periode van 10 jaar met een evaluatie na 4 jaar. De komende periode is 2011 tot en met 
2020, met een evaluatie in 2014. Rekeninghoudend met de begrotingsspelregels mag de 
betreffende onderhoudsegalisatievoorzieng onderwijshuisvesting geen negatief saldo hebben. Dit 
betekent dat vooral in de eerste jaren daarbij het bekostigingsplafond voor onderhoud zeker de 
aandacht dient te hebben. 
 
Ten gevolge van de huidige economische situatie is voor de komende 10 jaar afgeweken van de 
bovenstaande systematiek waarbij € 490.000,- per jaar benodigd zou zijn. Er is nu gekeken naar 
de te verwachten gemiddelde investeringen voor de periode 2011 t/m 2040. Op grond hiervan is 
dan € 263.500,- per jaar benodigd. Nu is 70% hiervan gedekt voor 15 jaar, door OKV middelen in 
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te zetten. Wel betekent dit dat vooral de komende 10 jaar het geplande groot onderhoud 
getemporiseerd zal moeten worden. Bij het eerstvolgende evaluatietijdstip (2014) zal dit 
vervolgens heroverwogen worden, mede rekeninghoudend met de dan aanwezige economische 
situatie. 
 
Tot drie jaar geleden was het gebruikelijk dat de schoolbesturen geen aanvraag voor groot 
onderhoud ten laste van de gemeente hoefden in te dienen, indien er tussen de gemeente en 
schoolbesturen overeenstemming was over het uit te voeren onderhoud. Vanuit de afdeling 
Vastgoed & Wonen werd een overzicht van het geplande onderhoud verstrekt aan afdeling WOS 
in het kader van het eerstvolgende Programma onderwijshuisvesting. Sinds drie jaar vragen we 
schoolbesturen formele aanvragen in te dienen, maar mag ook verwezen worden naar 
gemeentelijke schouwrapporten. Hierdoor wordt de administratieve behandeling beperkt, maar 
wordt wel voldaan aan de gestelde gestandaardiseerde wettelijke kaders zoals opgenomen in de 
WPO en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 
 
Het bespreken van gepland groot onderhoud is maatwerk per locatie. Bij de bespreking van de 
aanvragen in het (voorbereidend) onderwijsplatform komt de achtergrondinformatie over de 
schouw niet aan de orde. Om die reden wil de gemeente, als de schoolbesturen dat wensen na 
het opstellen van de schouwrapporten gezamenlijk overleg plegen met de schoolbesturen. 
Hierdoor kan in openheid gesproken worden over bijvoorbeeld het in tijd naar voren of achteren 
schuiven van bepaald onderhoud.  De bedoeling van een dergelijke bespreking is dat 
schoolbesturen van elkaar weten hoe er per gebouw met onderhoud wordt omgegaan.  
 
Als er draagvlak voor is kan in een toekomstige model voor onderhoud afgesproken worden dat er 
voor onderhoud geen aanvragen meer hoeven worden ingediend. Dit bespaart schoolbesturen en 
gemeente tijd. Voorwaarde voor een dergelijk model is dat de verordening dit mogelijk maakt, en 
dat er vertouwen is in schoolbesturen onderling dat er overeenstemming kan worden bereikt. Het 
blijft altijd mogelijk om een aanvraag in te dienen, dit is wettelijk geborgd. Een vervolgstap kan zijn 
dat dit wordt uitgewerkt in het Servicemodel. In het Servicemodel staat wie (het schoolbestuur of 
de gemeente) verantwoordelijk is voor welke onderhoudswerkzaamheden.  
 
Er zijn vanuit het ministerie van Onderwijs eerder onderzoeken gedaan om de gelden voor het 
onderhoud van de gebouwen voor het Primair onderwijs rechtstreeks aan de scholen uit te keren, 
net als bij het voortgezet onderwijs aan de orde is. Tot op heden is daar echter nog nooit toe 
besloten, er wordt vooralsnog in deze nota uitgegaan van financiering via de gemeenten. (zie ook 
paragraaf 6.3) 
 
5.3  Regeling binnenklimaat 
De regeling ter verbetering van het binnenklimaat in scholen voor het primaire onderwijs is gestart 
in 2010 via bijlage(n) bij de Verordening materiële en financiële gelijkstelling en is 15 augustus 
2011 afgerond. Financiering vindt plaats door de rijksoverheid en de gemeente. Eventuele 
vervolgkosten zijn voor rekening van de schoolbesturen.  
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6. Vervolgstappen  
De in deze visie genoemde vraagstukken vragen om vervolgstappen, zoals genoemd in hoofdstuk 
4 bij de maatregelen om tot een wensbeeld te komen. In de uitwerkingsplannen zal ingegaan 
worden op de concrete plannen in de nieuwbouwwijken Drielanden en het gebied in en rond het 
Waterfront. Deze plannen volgen de uitgangspunten die in deze visie worden vastgelegd. Voor 
Drielanden wordt het uitwerkingsplan niet meer geformuleerd, omdat met de besluitvorming van 
voor de zomer 2011 om te kiezen voor het realiseren van de 12 klassige accommodatie met 
dubbele gymzaal in de onderwijshuisvesting voor deze wijk is voorzien. 
 
Ook ten aanzien van verhuur zal er beleid worden opgesteld, in overeenstemming met de 
uitgangspunten in deze visie. 
 
6.1  Ontwikkelen huurbeleid 
Er wordt naar gestreefd om in 2012 beleid te ontwikkelen ten aanzien van verhuur van lokalen 
zolang deze niet voor onderwijshuisvesting nodig zijn, waarbij de mogelijkheid van afdracht van 
huurvergoeding aan de gemeente wordt onderzocht, bijvoorbeeld ten aanzien van de kosten voor 
onderhoud. Gedacht moet dan worden aan verhuur aan bijvoorbeeld peuterspeelzalen of 
commerciële kinderopvangvoorzieningen die van de school een leegstaand lokaal huren. Hiervoor 
moet de gemeente toestemming geven. In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is vastgelegd 
dat wanneer ruimte benodigd is voor onderwijs de huurder moet wijken als de gemeente daar om 
vraagt. In het beleid moet bekeken worden of er sturingsmogelijkheden zijn om in de verschillende 
wijken in Harderwijk evenredige mogelijkheden te laten ontstaan voor onderwijsgerelateerde 
functies. 
Het streven is dit huurbeleid in het voorjaar 2012 op te stellen. Wat in hoofdstuk 3 is genoemd 
over leegstand is ook in dit verband relevant. 
 
6.2  Opstellen Integraal huisvestingsplan (IHP) 
Schoolbesturen en gemeente willen graag afspraken voor 4 jaar vastleggen in een IHP, wat voor 
de schoolbesturen meer zekerheid geeft voor de komende 4 jaar. Als er meer gedaan wordt, in 
aanvulling op de wettelijke kaders dan is er afhankelijkheid van overeenstemming met de 
schoolbesturen, een besluit in het OOGO.  
Bij een IHP waar consensus over is, is feitelijk voor 4 jaar succesvol OOGO gevoerd. 
Een IHP is een aanvulling op de verordening, en is een vertrekpunt voor samenwerking. Een 
financiële paragraaf is (voor veel onderwerpen) onderdeel van een IHP.  
Er wordt in 2012, in overleg met gemeente en schoolbesturen, gestart met de opzet voor een 
Integraal Huisvestingsplan (IHP). 
 
6.3  Opstellen Uitwerkingsplan Huisvesting primair onderwi js  Waterfront 
Als de nieuwe woningen worden gerealiseerd in het Waterfront, wordt een leerlingen toename 
verwacht in het voedingsgebied Waterfront / Zeebuurt / Binnenstad / Friese Gracht. Uitgangspunt 
is dat leerlingen uit het Waterfront in de nabije omgeving van dit gebied worden gehuisvest.  
Schoolbesturen kunnen een beroep op zowel tijdelijke als permanente huisvesting doen, gezien 
de prognoses die leerlingengroei aankondigen.  De groei van een school moet voor ten minste 15 
jaar gegarandeerd zijn voordat men recht heeft op een permanente voorziening. Het is echter aan 
de gemeente op welke manier hier invulling aan wordt gegeven. Er kan gekozen worden voor het 
plaatsen van een noodlokaal gezien de tijdelijkheid, of voor een permanente voorziening, die voor 
of na het tijdelijke gebruik voor onderwijs voor andere doeleinden kan worden ingezet.  
De leegstand en uitbreidingsmogelijkheden van De Rank (binnenstad), Het Kompas (Zeebuurt) en 
De Veste (Friese gracht) moeten in kaart worden gebracht, afhankelijk van de uitkomsten van het 
uitwerkingsplan moeten scholen mogelijk vooruitlopend op de leerlingenaantallen, (proactief) 
worden uitgebreid zodat de kans op het ontstaan van meer kleine dislocaties en noodlokalen 
afneemt. De leerling-prognoses zijn hierin leidend.  
Op basis van de huidige prognoses verwachten we in de piek een behoefte van 12 lokalen om 
leerlingen onder te brengen afkomstig uit het Waterfront. Er zullen ook leerlingen buiten het 
voedingsgebied naar school gaan of bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs gaan. Daarnaast kan er 
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mogelijk leegstand bij bestaande scholen worden benut. In het uitwerkingsplan moet dan ook 
bezien worden hoeveel lokalen er daadwerkelijk benodigd zijn.   
Op het moment dat de voorbereidingen voor het bouwen van de eerste woningen concreet zijn zal 
er een definitief voorstel worden gemaakt voor het uitbreiden van de lokalenvoorraad binnen het 
voedingsgebied waarin het Waterfront zich bevindt. Vooruitlopend op dat moment zullen de 
omliggende onderwijslocaties moeten worden bekeken, worden overlegd met het scholenveld, en 
zal deze besluitvorming worden voorbereid. Rond 2014 worden de eerste woningen opgeleverd.    
Op dit moment ligt er geen claim voor onderwijs bij de ruimte boven de Houtkamp, naast De 
Veste.  Deze ruimte is niet geclaimd voor Waterfrontleerlingen, omdat de prognoses aangeven 
dat de leerlingen uit dit gebied zich vooral zullen melden bij de scholen De Rank en het Kompas. 
De verwachting is dat die leerlingen vooral bij het Kompas aan de Lovinkstraat gehuisvest zullen 
worden. 
Het heeft onderwijskundig niet de eerste voorkeur om leerlingen verder van hun hoofdlocatie te 
huisvesten. Uitbreidingsmogelijkheden dichter bij de Rank en het Kompas hebben dan ook de 
eerste voorkeur. Mocht het niet mogelijk zijn om uitbreiding nabij de hoofdlocaties te realiseren, 
dan blijft de Houtkamp in beeld als mogelijke uitwijklocatie. Het uitwerkingsplan 
onderwijshuisvesting Waterfront moet echter nog geformuleerd worden, en uiteindelijke 
besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.  
De gemeente heeft bij de eigenaar van het gebouw De Houtkamp aangegeven dat er mogelijk in 
de toekomst interesse is voor de bovenverdieping, als er behoefte is aan onderwijsruimte, maar 
dat dit nu niet de verwachting is.  
De eerste woningen in het Waterfront worden naar verwachting vanaf 2014 opgeleverd. De 
planning is om In 2012 te starten met het uitwerkingsplan Huisvesting primair onderwijs 
Waterfront. 
 
 
6.4  Doordecentraliseren PO 
Doordecentralisatie van de huisvesting van het primair onderwijs moet worden onderzocht, zo is 
vastgelegd in het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Hiervoor is eerst het onderwijsveld 
geraadpleegd, om te inventariseren in hoeverre hier vraag naar is.  
De gemeentelijke budgetten voor onderwijs kunnen in beginsel ook voor andere doeleinden 
worden ingezet. Het is immers door het rijk beschikbaar gesteld als algemene uitkering. De 
gemeente heeft echter wel de zorgplicht voor het huisvesten van leerlingen, ongeacht of het 
budget voldoet.  
De schoolbesturen voor primair onderwijs hebben in het voorjaar van 2011 aangegeven dat men 
op dit moment niet wil starten met een traject doordecentralisatie huisvesting voor het Primair 
Onderwijs. Men vindt het wel een natuurlijke taak van schoolbesturen, maar de financiële situatie 
is op dit moment ook voor scholen onzeker. De meeste schoolbesturen werken regionaal, en 
hebben met meer gemeenten te maken. Ook dit is een aandachtspunt, wellicht leent dit 
onderwerp zich goed voor een regionale aanpak. Één schoolbestuur heeft een negatieve ervaring 
met doordecentralisatie in een andere gemeente waar men het weer heeft teruggedraaid. Ook zijn 
er ervaringen met planvorming tot doordecentralisatie zonder dat het tot doordecentralisatie is 
gekomen.  
Daarnaast is er wetgeving in de maak die mogelijk ten aanzien van onderhoud meer 
verantwoordelijkheid bij scholen gaat leggen, zoals sinds 2005 ook al in het voortgezet onderwijs 
aan de orde is. Deze wetgeving gaat mogelijk in per 2013 of 2014. Dat betekent dat eind 2012 
een natuurlijk moment is om dit onderwerp op de agenda te plaatsen.  
Voorgesteld wordt eind 2012 opnieuw te inventariseren hoe de schoolbesturen hier instaan, en 
dan te beoordelen op welke termijn een eventueel onderzoek moet plaatsvinden.  
In februari 2011 is gekozen het doordecentralisatie traject te starten van het Voortgezet onderwijs, 
waarbij tevens gekeken wordt naar het primair onderwijs. Kijkend naar het uitgavenpatroon van 
de afgelopen jaren is er binnen het primair onderwijs meer uitgegeven dan er via het 
gemeentefonds binnen kwam, waarbij de middelen voor Voortgezet Onderwijs en voor Primair 
onderwijs als communicerende vaten zijn verbonden.  
Bij een besluit tot doordecentralisatie blijft de gemeente verantwoordelijk voor de zorgplicht voor 
onderwijshuisvesting, alleen de uitvoering van de zorgplicht wordt overgedragen, waarbij het van 
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belang is dat er voldoende controlemogelijkheden worden ingebouwd.  
 
6.5 Actualiseren Servicemodel  
In het Servicemodel staat wie (het schoolbestuur of de gemeente) verantwoordelijk is voor welke 
onderhoudswerkzaamheden. Er kan ingegaan worden op de mogelijkheid om het onderhoud aan 
de gebouwen uit te voeren zonder dat er aanvragen hoeven worden ingediend. De uitvoering van 
het onderhoud is dan gebaseerd op de jaarlijkse schouw.  
Daarnaast blijft er de mogelijkheid voor het schoolbestuur zelf een formele aanvraag in te dienen 
voor (aanvullend) onderhoud, bijvoorbeeld als geen overeenstemming is over de noodzaak van 
onderhoud.  
 
 
6.6  Actieplan Verkeersveilige schoolomgevingen  
De afdeling Inrichting Openbare Ruimte (IOR) van de gemeente gaat een actieplan 
‘Verkeersveilige schoolomgevingen’ opstellen en het doel is om jaarlijks minimaal twee projecten 
tot uitvoer te brengen.  

 
-------------------- 


