
Almende College
Optimalisering/vernieuwing huisvesting VMBO Almende College



Almende College

1. Almende College

• Locatie Isala, Silvolde, havo-vwo, circa 1.049 leerlingen

• Locatie Bluemers, Silvolde, vmbo-havo, circa 520 leerlingen

• Locatie Wesenthorst, Ulft, vmbo-havo, circa 825 leerlingen

2. Leerlingenaantal 2.394

3. Personeelsleden 287 (224 fte), 60 % woonachtig in Oude-

IJsselstreek

4. Begroting circa € 18 miljoen (waarvan circa € 15 miljoen 

personeelskosten)



Bestuurlijk dilemma “Gordiaanse knoop”

1. Locatiedilemma Silvolde versus 

Ulft; locatiekeuze van grote 

invloed op leerlingenaantallen

2. Kostendilemma; alle keuzes 

kosten geld, ook nietsdoen



Aanleiding

1. Demografische krimp en leerlingendaling (circa 2.400 in 2014, circa 1.700 

in 2025 en circa 1.550 in 2030)

2. “Wens” Achterhoek VO & Almende College: concentratie VMBO, van drie 

locaties naar twee locaties aan noordkant Oude IJssel

3. Overwegingen: onderwijskundig, organisatorisch, ruimtelijk, financieel 

t.b.v. behoud VO in Oude IJsselstreek

4. (Breed aangenomen) Motie huisvesting Almende College 9 juli 2015

• Belang van VO in Oude IJsselstreek

• Belang van goede, adequate huisvesting

• In overleg met Almende College scenario-analyse alternatieven



Projectorganisatie

Gelede projectorganisatie

1. Stuurgroep

• P. van de Wardt

• B. Küster

• H. van der Esch, voorzitter CvB Achterhoek VO

2. Projectgroep

• E. Lionarons, E. Duijnstee, B. Konings, T. Beskers, gemeente

• W. Schilperoort (wnd. Rector)/R. Louwsma (rector per 1-2-2016), 

J. Vrencken (directeur locatie Wesenthorst), M. Wolters 

(beleidsmedewerker formatie, financiën en beheer), Almende 

College

• K. van Vugt/R. Boer



Vijf VMBO-scenario’s 

Als uitvoering van aanleiding/motie 5 scenario’s onderzocht:

1. Huidige situatie handhaven; drie locaties 

2. Ingebruikname leegstaande/vrijkomende locaties DRU-Industriepark

• (en eventueel overige in beeld zijnde locaties, die in de kantlijn van dit onderzoek 

genoemd zijn)

3. Uitbreiding locatie Bluemers, afstoten Wesenthorst

4. Permanent gebruik locatie Wesenthorst; afstoten Bluemers

5. Nieuwbouw VMBO

• Volledige nieuwbouw VMBO (afstoten Bluemers en Wesenthorst)

• Gedeeltelijke nieuwbouw met handhaving van Bluemers en Isala



Uitgangspunten

1. De huisvesting moet ruimte bieden aan minimaal 876 VMBO-leerlingen 

en maximaal 1.192 VMBO-leerlingen

2. De permanente ruimtebehoefte is 8.056 m² BVO (876 leerlingen)

3. De tijdelijke ruimtebehoefte wordt in leegstand opgelost

4. De optimalisering/vernieuwing van de huisvesting VMBO moet leiden 

tot:

� Vermindering aantal onderwijslocaties; van 3 naar 2

� Concentratie VMBO

� Versterking beroepsonderwijs en beroepskolommen

� Behoud van leerlingen; voorkomen van weglek VMBO-leerlingen

� Verbetering van de exploitatie; gezonde bedrijfsvoering



Huisvestingsambitie Almende College

Strategisch beleidsplan 2015 – 2020, huisvestingsambitie

1. Het Almende College heeft twee gebouwen in elkaars nabijheid die 

samenwerking en afstemming mogelijk maken

2. Voor het VMBO-tl en het beroepsgerichte VMBO wordt een nieuw 

gebouw nagestreefd



Gegevens huidige gebouwen

Wesenthorst

Omvang: 10.387 m² BVO

Stichtingsjaar: 1985, 1999 renovatie

Boekwaarde: circa € 183.000

MOP: per m² BVO € 16,80/m2/jaar (voor komende 10 jaar)

Conditie: Uitstekend tot goed (redelijk tot minder is
oplosbaar)

Functioneel: redelijk/goed



Gegevens huidige gebouwen
Bluemers

Omvang: 4.194 m² BVO

Stichtingsjaar: 1964, 2002 renovatie

Boekwaarde: circa € 1.209.420 

Bestemmingsreserve: € 1.007.317 (boekwaarde oplosbaar)

Mop: per m² BVO € 10,30/m2/jaar (voor komende 10 jaar)

Conditie: Uitstekend tot goed (redelijk tot minder is
oplosbaar)

Functioneel: redelijk/goed 



Criteria voor toetsing scenario’s
1. Functionaliteit

2. Capaciteit

3. Leerlingenstromen

4. Technische staat

5. Bedrijfsmatige doelmatigheid

6. Bereikbaarheid en fysieke veiligheid 

7. Infrastructuur / verkeer

8. Sociale veiligheid

9. Beeldvorming en uitstraling

10. Ligging t.o.v. Isala

11. Nabijheid sportvoorzieningen (binnen 1.000 meter)

12. Investeringskosten

13. Impact op omgeving

14. Grondpositie/eigendom 

15. Stedenbouwkundige inpassing



Scenario 1: 
handhaven huidige situatie 3 locaties

Consequenties handhaven status quo

� voortzetting negatieve exploitatie en oplopend tekort bij ongewijzigd 
beleid (tot nu toe opgevangen door reorganisaties en onttrekkingen 
aan reserves):

• - € 56.900 in 2016

• - € 559.100 in 2020 

• - € 973.000 in 2022 

� toenemende materiële lasten door leegstand en veroudering

� vermindering Rijksinkomsten door leerlingendaling

� afstoten/sluiten onderwijssoorten/opleidingen

� verdwijnen VO uit Oude IJsselstreek

Noodzaak tot …

� onderwijskundige/organisatorische herstructurering van VMBO (en 
eventueel AVO/VWO) voor behoud breed aanbod



Scenario 2: 
Ingebruikname leegstaande/vrijkomende locaties op het DRU 
Industriepark

1. Cultuurfabriek

2. SSP-hal

3. Ketelhuis

4. ICER6. ISWI

5. Beltmancomplex



DRU-Cultuurfabriek

1. Functionaliteit: : drie lagen, één ruimte ingesloten, beperking door 

plafondhoogtes, daglichttoetreding

2. Capaciteit: ca. 3000 m² BVO; tekort ca. 5.000 m². Popzaal, schaftlokaal en 

theater blijven bestaan 

3. Leerlingenstromen: kans op weglekeffect naar andere VMBO-scholen in 

de regio 

4. Technische staat: onbekend (verwachting uitstekend tot goed)

5. Bedrijfsmatige doelmatigheid: door beperkte capaciteit zijn meerdere 

locaties nodig

6. Ligging t.o.v. Isala:  ongunstig voor exploitatievoordelen

7. Ligging t.o.v. sportvoorzieningen: > 2 kilometer (sporthal Industrieweg)

8. Investeringen: kosten aanpassingen en renovatie n.t.b. (afhankelijk van 

ambitieniveau: functionele aanpassingen, Bouwbesluit 2015 of Frisse 

Scholen B)



SSP-Hal

1. Functionaliteit: onderwijskundig ongeschikt; is een evenementenhal 

(alleen buitenschil), monumentenstatus

2. Capaciteit: ca. 4.750 m² FNO, circa 5.000 m² BVO, tekort circa 3.000 m² BVO

3. Leerlingenstromen: kans op weglekeffect naar andere VMBO-scholen in 

de regio 

4. Technische staat: niet geïsoleerd, alleen wind- & waterdicht, verwarming 

door heaters, fundering onbekend (algemene conclusie: zeer slecht)

5. Bedrijfsmatige doelmatigheid: door beperkte capaciteit zijn meerdere 

locaties nodig

6. Ligging t.o.v. Isala:  ongunstig voor exploitatievoordelen

7. Ligging t.o.v. sportvoorzieningen: > 2 kilometer (sporthal Industrieweg) 

8. Investeringen: renovatiekosten t.b.v. onderwijs zijn gelijk aan dan wel 

meer dan nieuwbouwkosten (indicatie circa € 9,3 à € 13,9 miljoen), 

exclusief aanvullende benodigde capaciteit, saneringskosten en 

infrastructuur



Ketelhuis

1. Functionaliteit: veel open ruimten;  niet functioneel voor onderwijs. 

Gebouw krijgt hotelfunctie; realisatie en exploitatie door Graafschap 

College, eigendom Dru Cultuurfabriek

2. Capaciteit: circa 700 m2 FNO, 895 m² BVO; tekort circa 7.16 m² BVO

3. Leerlingenstromen: kans op weglekeffect naar andere VMBO-scholen in 

de regio 

4. Technische staat: onbekend

5. Bedrijfsmatige doelmatigheid: Door beperkte capaciteit zijn meerdere 

locaties  nodig.  Daarnaast veel open ruimten (vides!) � zeer ongunstig 

voor exploitatie

6. Ligging t.o.v. Isala:  ongunstig voor exploitatievoordelen

7. Ligging t.o.v. sportvoorzieningen: > 2 kilometer (sporthal Industrieweg)

8. Investeringen: renovatiekosten zijn gelijk aan nieuwbouwkosten. Niet aan 

de orde gezien functiewijziging naar hotel



ISWI

1. Functionaliteit: kantoorruimte, kolommenstructuur, geen juiste hoogte, 

smalle opbouw gebouw (beschikbaar 1-7-2016)

2. Capaciteit: 825 m² BVO; tekort circa 7.230 m² BVO

3. Leerlingenstromen: kans op weglekeffect naar andere VMBO-scholen in 

de regio 

4. Technische staat: goed; in 2013 gerenoveerd

5. Bedrijfsmatige doelmatigheid: door (zeer) beperkte capaciteit zijn 

meerdere locaties  nodig

6. Ligging t.o.v. Isala:  ongunstig voor exploitatievoordelen

7. Ligging t.o.v. sportvoorzieningen: > 2 kilometer (sporthal Industrieweg)

8. Investeringen: kosten aanpassingen en renovatie n.t.b. (aanpassingen 

leiden tot ontwerpverlies; teveel m2 nodig om functioneel geheel te 

maken)



ICER & Beltmancomplex

Algemene conclusie onderwijskundig ongeschikt en onvoldoende ruimte

1. ICER 

� Niet beschikbaar voor permanent gebruik

� Onvoldoende ruimte 

2. Beltmancomplex 

� Woon- en kantoorfunctie; alleen deel kantoorfunctie komt t.z.t. 

beschikbaar

� Onvoldoende ruimte



Conclusies Dru Industriepark

1. Een groot deel van de locaties is al verhuurd

2. Locaties onderwijskundig ongeschikt; eerst door aanpassing 
eventueel geschikt te maken

3. Dru Visie, bestemmingsplan wonen

4. Locaties bieden onvoldoende ruimte

5. Versnippering van VMBO over meerdere locaties om aan 
ruimtebehoefte te komen

6. Renovatie/aanpassingskosten vergelijkbaar met nieuwbouw dan 
wel hogere kosten

7. Onzekerheid m.b.t. vervuiling SSP Hal (hoge saneringskosten)

8. Exploitatievoordelen niet aanwezig voor Almende College

9. Ligging ongunstig t.b.v. leerlingenstromen

10. Afstand tot Isala en sportvoorzieningen groot

11. Wel interessante leer-/stageomgeving voor VMBO (o.a. reeds 
gebruik van ICER)



Scenario 3: 
uitbreiding locatie Bluemers

“Ingeklemd” tussen wonen en 
basisschool



Bestemmingsplan

• Bestemming maatschappelijk

• Bebouwingspercentage 100 % 

(bouwvlak)

�Reeds bebouwd circa 60 à 70 %

• Maximale hoogte 10 meter

�deel maximaal 3 meter

• Maximale goothoogte 4 meter

Conclusie: 

• uitbreiding in hoogte en bouwvlak 

beperkt (op basis van huidig 

bestemmingsplan)

Scenario 3: 
uitbreiding locatie Bluemers



Scenario 3: 
uitbreiding locatie Bluemers

1. Functionaliteit: Bluemers is onderbouwlocatie, geen ‘beroepsgerichte 

leerjaren 3 en 4 locatie’. Uitbreiding: vmbo-tl/havo én beroepsgericht, vraagt 

enorme herinrichting gebouw

2. Capaciteit: (permanente) uitbreiding 3.862 m² BVO. Deze uitbreiding is/lijkt 

(nu) niet realiseerbaar op locatie Bluemers (+ twee bouwlagen!)

3. Leerlingenstromen: kans op weglekeffect naar andere VMBO-scholen is 

minder dan bij een unielocatie in Ulft

4. Technische staat: uitstekend tot goed

5. Bedrijfsmatige doelmatigheid: er is sprake van een unielocatie. Daarnaast 

gelegen nabij Isala wat bedrijfsmatig ook voordelig is

6. Ligging t.o.v. Isala en sportvoorzieningen:  < 1 kilometer

7. Investeringen permanente uitbreiding:  € 4.368.236 (normering 2016)

€ 7,3 à € 8,4 miljoen

(BouwkostenKompas)

herinrichtingskosten: n.t.b.

afstoten Wesenthorst: € 183.000 (max)



1. Bestaande gebouw: 16 groepsruimten/circa 2.000 m2 BVO

2. Sloop en nieuwbouw De Plakkenberg (boekwaarde € 390.000)

3. Herhuisvesting De Plakkenberg & De Drie Linden (boekwaarde € 260.000)

4. Bestemming maatschappelijk

5. Bebouwingspercentage 100 % (bouwvlak)

� Reeds bebouwd circa 60 à 70 %

6. Maximale hoogte 6 meter

� deel maximaal 10 meter (gymzaal)

7. Maximale goothoogte 3 meter

8. Uitbreiding in bestemming groen vergt                                                                  
wijziging bestemmingsplan. 

Scenario 3: 
uitbreiding locatie Bluemers; Plakkenberg



Locatie Plakkenberg

Uitbreiding Bluemers met locatie Plakkenberg betekent:

- Hoge investeringskosten

� Uitbreidingskosten Almende College: € 7,3 à € 8,4 miljoen (€ 4,4 

miljoen op basis van normering VNG)

� Herhuisvesting De Plakkenberg (en De Drie Linden): circa € 2,5 

miljoen

� Boekwaarden Plakkenberg & De Drie Linden: circa € 650.000

� Sloopkosten De Plakkenberg circa € 50.000

- Drie locaties

- Verdichting VO middenin woonwijk

- Uitbreiding in hoogte en bouwvlak beperkt door bestemmingsplan (bij 

handhaving Plakkenberg)



Scenario 4: 
permanent gebruik locatie Wesenthorst

1. Functionaliteit: goed (beroepsgericht VMBO + AVO/VWO)

2. Capaciteit: voldoende capaciteit voor huisvesting alle VMBO leerlingen 

3. Technische staat: goed tot uitstekend (de kritische aspecten zijn 

oplosbaar)

4. Bedrijfsmatige doelmatigheid: er is sprake van een unielocatie. Ligging 

t.o.v. van Isala ver om functies te delen

5. Ligging t.o.v. Isala:  ongunstig voor exploitatievoordelen

6. Ligging t.o.v. sportvoorzieningen: < 1 kilometer

7. Investeringen (prijspeil 2016): aanpassingen locatie Wesenthorst n.t.b. 

Afstoten locatie Bluemers (boekwaarde € 1.209.420)



Scenario 4: 
permanent gebruik locatie Wesenthorst

8. Leerlingenstromen: kans op weglekeffect leerlingen, circa 350 à 400 

leerlingen uit o.a. Gaanderen, Varsseveld, Terborg, Dinxperlo. Gevaar van 

neerwaartse spiraal: minder leerlingen, minder aanbod, minder inkomsten, 

minder personeel etc.

Consequenties keuze voor concentratie VMBO op locatie Wesenthorst:

� Minder leerlingen, minder inkomsten

� Noodzaak tot vermindering onderwijsaanbod; verschraling

� Onderwijskundige en organisatorische keuzes Almende 

College/Achterhoek VO

� Oude IJsselstreek geen VMBO beroepsgericht (op termijn)?



Scenario 5: nieuwbouw

Mogelijke locaties

- Locatie Bedrijfstakschool Anton Tijdink (metaalopleidingen)

- Paasberglocatie/Almende College locatie Isala

- (Dru Park; afstand, weglekeffect)



Bestemmingsplan

• Bestemming bedrijf

• Eigendom Anton Tijdink

• Eigendom ‘velden’ Goldewijk 

Projectontwikkeling

Conclusie: 

• Aanvullende kosten aankoop

• Bestemmingsplanwijziging

Locatie Anton Tijdink



Locatie Isala/Paasberg



Locatie Isala/Paasberg

Bestemmingsplan locatie Isala

• Bestemming maatschappelijk

• Bebouwingspercentage 100 % 
(bouwvlak)

� Reeds bebouwd circa 50 %

• Maximale hoogte 10 meter

• Maximale goothoogte 10 meter

• Uitbreiding in bestemming 
groen/sport  vergt wijziging 
bestemmingsplan

Conclusie: 

- uitbreiding in hoogte beperkt

- door vorm Isala uitbreiding in 
bouwvlak complex



Scenario 5: nieuwbouw

Mogelijke locaties

� Onderwijskundig, bedrijfsmatig (gezonde exploitatie) en gelet op de 

leerlingenstromen lijken de locaties Paasberg en locatie Isala het 

meest optimaal voor het Almende College VMBO. 

� Dru Park (noordzijde Oude IJssel) next best

� Voor alle locaties bestemmingsplanwijziging noodzakelijk



Scenario 5: volledige nieuwbouw VMBO

Investeringskosten lesgebouw VMBO

(prijspeil 2016; normbedrag en kengetal)

Permanente uitbreiding: 8.056 m² 

� Normering verordening OHV (VNG) € 9.3 miljoen

� Kengetallen (€ 1.725/m2 BVO) € 13,9 miljoen

(Gymvoorziening (op schoolterrein) € 639.690)

Exclusief eventuele grondkosten en infrastructurele kosten



Scenario 5: gedeeltelijke nieuwbouw

Uitgangspunten

� Behoud locatie Isala (avo-vwo)

� Behoud locatie Bluemers (4.194 m2 BVO)

� Aanvullende nieuwbouw VMBO 3.862 m2 BVO (na-)bij Isala

Kosten

� € 7,3 à € 8,4 miljoen (Kengetallen BouwkostenKompas, 

Gelderland)

Exclusief eventuele grondkosten en infrastructurele kosten



Conclusie
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1 Status quo + - + + -- +/- + ++

2 Alternatieve locaties -- -- -- -- -- -- - --

3a Uitbreiding Bluemers + + ++ ++ ++ ++ + --

3b Bluemers & Plakkenberg + + ++ ++ _ ++ + -

4 Permanent Wesenthorst + ++ -- ++ ++ -- + ++

5 Nieuwbouw VMBO ++ ++ + +++ ++ ++ + --

Totaal

1 Status quo 1 -1 1 1 -2 0 1 2 3

2 Alternatieve locaties -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -15

3a Uitbreiding Bluemers 1 1 2 2 2 2 1 -2 9

3b Bluemers & Plakkenberg 1 1 2 2 -1 2 1 -1 7

4 Permanent Wesenthorst 1 2 -2 2 2 -2 1 2 6

5 Nieuwbouw VMBO 2 2 1 3 2 2 1 -2 11



Conclusies

• Ingebruikname andere locaties (Dru Cultuurfabriek, ISWI, Ketelhuis, 

Plakkenberg e.d.) leidt tot uitbreiding aantal locaties i.p.v. de gewenste 

indikking

• Ingebruikname andere locaties leidt tot gelijkblijven dan wel verslechtering 

exploitatie

• Ingebruikname andere locaties levert hoge kosten met zich mee i.v.m. 

geschikt maken van de locaties; aanpassings- en renovatiekosten zijn gelijk 

aan nieuwbouwkosten

• Unilocatie Wesenthorst is functioneel en financieel gunstig (weinig 

investeringskosten). Grootste dilemma hiervan is het verwachte verlies van 

leerlingen en de gevolgen voor onderwijsaanbod

• Onderwijskundig, bedrijfsmatig en gelet op de leerlingenstromen is 

(gedeeltelijke) nieuwbouw het meest optimaal. Indien gekozen wordt voor 

nieuwbouw; keuze voor een locatie nabij Isala of Paasberg om weglekeffect 

te beperken



Vervolg

1. Scenario 1: handhaven huidige locaties

2. Scenario 2: ingebruikname DRU Industriepark

3. Scenario 3: uitbreiding Bluemers

4. Scenario 4: concentratie VMBO locatie Wesenthorst

5. Scenario 5a: nieuwbouw nabij Isala

6. Scenario 5b: gedeeltelijke nieuwbouw nabij Isala



Vragen/discussie


