
Ulft, 20 juni 2016

Betreft: notitie huisvesting Almende College

Geachte raadsleden,

Afgelopen woensdagavond heeft de raad van de gemeente Oude IJsselstreek het 
verzoek neergelegd bij de heer Roelof Louwsma, rector van het Almende College 
Ulft/Silvolde, een notitie te schrijven, waarin de (onderwijskundige) consequenties 
van de diverse voorgelegde scenario’s naast elkaar worden beschouwd.

Met instemming heeft Achterhoek VO, vertegenwoordigd door de heer Henk van 
der Esch (voorzitter College van Bestuur Achterhoek VO) en de heer Roelof 
Louwsma (rector Almende College) kennisgenomen van de grote belangstelling 
voor en betrokkenheid bij het Almende College.

De volgende scenario’s zijn geschetst:
a. Scenario 5a 8000m2
b. Scenario 5b 4000 m2
c. Scenario 5c 6000 m2

Ad. a.  Scenario 5a
Enkele partijen hebben gedurende de raadsrotonde aangegeven een keus voor 
scenario 5a niet op voorhand uit te sluiten. In het betoog van de heer Louwsma 
heeft hij zijn voorkeur uitgesproken voor scenario 5a. Onderwijskundig is dit, 
zeker op korte termijn, voor een periode van vijf tot tien jaar de beste optie. 
Kijkend naar de prognose komt het Almende College kort na tien jaar in een 
situatie van gedeeltelijke leegstand.
De voordelen van deze optie zijn:
- Doorlopende leerlijnen, taal en rekenen en vakoverstijgend, kunnen beter 

geborgd worden;
- Sectie-/vakoverleg efficiënter te organiseren. Vakcollega’s zitten nabij, 

secties zijn groter in aantallen;
- Organisatie van ‘leren’ van zowel leerlingen als medewerkers beter te 

realiseren;
- Optimaal gebruik van de lokale voorzieningen (sport);
- Zo snel als mogelijk alle leerlingen op het terrein van de Paasberg;
- Minder overhead in verband met afstoten gebouw (van 3 naar 2), meer 

geld naar primair proces;
- Tot aan 2025 optimale bezetting gebouwen; 
- Geen exploitatietekorten; 
- Bereidheid Almende College/Achterhoek VO eenmalig investeringsbedrag 

van tussen de 5 en 8 % van de bouwsom om het budget te verruimen. Dit 
alles onder voorbehoud van goedkeuring Raad van Toezicht Achterhoek VO.

De nadelen van deze optie zijn:
- Grotere uitgaven voor de gemeente;
- Leegstand voor het Almende College, locatie Isala, op de lange termijn 

(vanaf 2025 naar alle waarschijnlijkheid). Dit een theoretisch genormeerde 
leegstand, waarbij geen rekening gehouden wordt met de specifieke 
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gebouweigenschappen (grote brede gangen, mediatheek- en 
technasiumruimte); 

- Waarschijnlijk draagvlakverlies bij de bevolking vanwege bezuinigingen 
elders.

Ad. b. Scenario 5b
De voordelen zijn:
- Minder uitgaven voor de gemeente;
- Naar alle waarschijnlijkheid snel bouwen op de Paasberg, relatief weinig 

infrastructurele aanpassingen.

De nadelen zijn:
- Geen directe aansluiting beroepsgericht, havo/vwo;
- Exploitatietekort blijft omdat locatie Bluemers in stand blijft;
- Overhead blijft voor langere tijd;
- Geen doorlopende leerlijnen;
- Weinig tot geen overleg sectie/vak.

Ad. c. Scenario 5c
De voordelen zijn:
- Zowel op de korte als op de lange termijn levert dit scenario de meeste 

voordelen op, zeker financieel;
- Wesenthorst kan in deze optie snel worden opgeheven, Bluemers kan op 

termijn inschuiven in Isala.
- Doorlopende leerlijnen kunnen op termijn beter geborgd worden
- Sectie-/vakoverleg efficiënter te organiseren. Op termijn minder overhead, 

meer geld naar primair proces;
- Organisatie van ‘leren’ van zowel leerlingen als medewerkers beter te 

realiseren;
- Optimaal gebruik van de lokale voorzieningen (sport);
- Minder exploitatietekorten op korte, maar uiteindelijk ook geen tekorten op 

lange termijn.
- Bereidheid Almende College/Achterhoek VO eenmalig investeringsbedrag 

van tussen de 5 tot 8% van de bouwsom om het budget te verruimen. Dit 
alles onder voorbehoud van goedkeuring Raad van Toezicht Achterhoek VO.

De nadelen liggen tussen 5a en 5b in. De locatie Bluemers blijft iets langer open.

Overeind blijft de onderwijskundige wens om in het kader van toekomstige 
aantallen van kort boven de 1500 leerlingen tussen 2025 en 2030 het onderwijs 
te centreren rondom de Paasberg. Op vele terreinen is er voordeel te behalen. 
Voor de vmbo-leerling een nieuw, toekomstbestendig, gebouw. Deze leerling 
heeft dat nodig. Alle sportvoorzieningen in de directe nabijheid. Ondersteuning 
vanuit havo/vwo direct mogelijk, waarbij je kunt denken aan inzet van leerlingen 
havo/vwo bij het bijspijkeren basis-/kader-/mavoleerlingen.

Alles overwegende geven Achterhoek VO/Almende College de raad in overweging 
voor scenario 5c te kiezen.
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Roelof Louwsma,

Rector Almende College
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