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Waartoe is een school?

Het gaat bij onderwijs om:

1. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houding en gedrag (kwalificatie)

2. Het leren omgaan met anderen, met samenleving, democratie en rechtsstaat (socialisatie)

3. Ontplooiing als mens (subjectificatie)



Onze belofte aande Achterhoek

Het behoud van een zo divers en dekkend mogelijk netwerk van zo thuisnabij en zo 

kleinschalig mogelijke onderwijsvoorzieningen van hoogwaardige kwaliteit in de 

Achterhoek.



Spanningsveld

• Economisch gezien is het verstandig het onderwijs zoveel mogelijk te concentreren.

• Want: scholen moeten goed exploiteerbaar blijven, ook op de lange termijn.

• Echter: maatschappelijke verantwoordelijkheid vraagt meer.

• Vooral: hoe behouden we in de Achterhoek een goede spreiding van divers beroepsonderwijs?

(Immers….leerlingen in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) kiezen uit het aanbod dat voorhanden is.)



Achterhoek VO en krimp

• Sinds begin 2008 proactief op de krimp

• Sinds 2009 lid van de themagroep onderwijs van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

• Sinds 2012 voorzitter Werkgroep Krimp VO-Raad

• Sinds 2011 adviserend lid van de Kerngroep Krimp PO in de Achterhoek

Krimplobby was harde noodzaak, onder meer leidend tot:



Initiatiefnota Karin Straus

Uitgekomen medio juni 2015 met als thema’s:

• Krimp in het VO is aanstaande

• De gevolgen zijn er veel sneller en veel ingrijpender dan in het PO

• De scholendichtheid is kleiner dan in het PO

• Voortbestaan scholen en schoolsoorten staat op het spel, als er niet snel iets gebeurt

• Aanpassingen in wet- en regelgeving van urgent belang



Onze scholen

Vier kerngebieden

1. Oostelijke Achterhoek:

• AaltenSchaersvoorde

• NeedeMaxX(Praktijkonderwijs)

• Winterswijk Gerrit Komrij College

PronovaPraktijkonderwijs (vanaf 1-8-15)

2. Regio Zutphen Het Stedelijk

Praktijkonderwijs Zutphen

‘t Beeckland (Vorden)



Onze scholen (2)

3.  Regio DoetinchemLudgerCollege

MetzoCollege

Rietveld Lyceum

Ulenhofcollege

Prakticon(Praktijkonderwijs)

4. Regio Oude IJsselstreekAlmende College



Oude IJsselstreek





Prognose per locatie

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2020 2025

Bluemers (vmbo) 507 494 473 459 440 362

Isala

(havo/vwo)

997 953 936 897 876 736

Wesenthorst

(vmbo)

799 771 755 729 692 573

totaal 2.303 2.218 2.164 2.085 2.008 1.671



Prognose opleidingen

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2020 2025

vwo
(leerjaar 3,4,5 en 6)

308 296 285 268 265 219

havo
(leerjaar 3, 4 en 5)

382 372 381 367 358 308

havo/vwo
(leerjaar 1 en 2)

307 285 270 261 252 209

havo-d 94 95 90 87 84 69

mavo 611 589 567 558 534 439

mavo-d 114 105 100 97 93 77

beroeps-

gericht

487 476 471 447 422 350

Totaal 2.303 2.218 2.164 2.085 2.008 1.671



Financieel perspectief(bijongewijzigdbeleid)

• Oplopend materieel tekort door minder materiële 
bekostiging leerlingen en stijgende huisvestingslasten:

• in2018ca.€200.000

• in 2020 ca.€ 430.000

• in 2025 ca.€ 770.000

• Steeds meer onrendabele groepen.

• Nu exploitatie technisch haalbaar door onttrekking aan reserves 
en voorzieningen = eindig!



Samenvoeging naar één vmbo locatie

Daardoor:

1. Doelmatigergroepen(ca. € 250.000,-)

2. Geringere overhead(ca. € 300.000,-)

3. Huisvestingslasten lager

Doel:

Behoudbreed beroepsgericht aanbod en innovatieruimte.



Conclusie:

Zondersamenvoeging van de twee vmbo 
locatiesverdwijnt op termijn het beroepsgericht 

onderwijs uit OIJ en verschraalt het aanbod binnen 
mavo, havo en vwo.



Wens nieuwe unilocatieinSilvolde/Terborg

Waaromdaar?

• Veiligstellen voedingsgebied(aannames school bevestigd door onafhankelijk 
rapport M3V)

• Verwachting:
– lichtverlies gem. Montferland (Bergh)

– lichtetoename overige ‘randen’ voedingsgebied

• Mogelijkheid tot verdere afstemming en samenwerking met Isala



Rapport M3V Toekomstige huisvesting Almende 
College, scenario’s:

1. Niets doen

2. Unilocatie Wesenthorst (Ulft)

3. Unilocatie Bluemers (Silvolde)

4. Unilocatie nieuwbouw

NB. Scenario 5 als aandachtspunt in gedachten houden: doordecentralisatie 
huisvestingslasten!



1. Scenario niets doen/uitstel beslissing

Almende:

• Verschraling kwaliteit onderwijs door steeds minder middelen voor primair 

proces (stijgende overheadlasten)

• In stand houden drie gebouwen bedrijfseconomisch gezien materieel en 

personeel niet langer houdbaar (afstoten één of zelfs twee vmbo gebouwen)

• Verschraling onderwijsaanbod (beroepsgericht verdwijnt op termijn uit de 

Oude IJsselstreek en gymnasium en technasium onder druk)

• Te verwachten bijeffect: krimp m/h/v (leerlingen die in ‘kielzog’ voor 

Doetinchem of Aalten kiezen)



1. Scenario niets doen/uitstel beslissing

Gemeente:

• Beroepsgerichtonderwijsaanbod verdwijnt op termijn uit de 
OudeIJsselstreek

• Herbestemmenéén of twee gebouwen

• Verliesinkomsten gemeente

• Geeninvestering nieuwbouw



2. Scenario unilocatie Wesenthorst Ulft
 Desastreus voor leerlingenstroom uit voedingsgebied ten noorden van Oude IJssel. Extra verlies van leerlingen boven 

op krimp!(regio Gaanderen / Terborg / Varsseveld / Dinxperlo e.o.)

Almende:

• Verschraling kwaliteit onderwijs door steeds minder middelen voor primair proces 

(stijgende overheadlasten)

• In stand houden drie gebouwen bedrijfseconomisch niet langer houdbaar (afstoten één 

of zelfs twee vmbo gebouwen)

• Verschraling onderwijsaanbod (beroepsgericht verdwijntop termijn uitde Oude 

IJsselstreek)

• Te verwachten bijeffect: krimp m/h/v (leerlingen die in‘kielzog’voor Doetinchem of Aalten 

kiezen)



2. Scenario unilocatie Wesenthorst Ulft

Gemeente:

• Beroepsgericht onderwijsaanbod verdwijnt uit de Oude IJsselstreek

• Herbestemmen één of twee gebouwen

• Verlies inkomsten gemeente

• Geen investering nieuwbouw

• Wel functionele aanpassingen en upgrading gebouw (vertragend 

effect)



3. Scenario unilocatie Bluemers Silvolde

• Geen verlies aan leerlingen te verwachten anders dan krimp

• Relatief duurste voorziening Wesenthorst sluiten

• Echter het gebouw is te klein en niet geschikt voor beroepsonderwijs

• Uitbreidingsmogelijkheden/nieuwbouw ter plekke is niet mogelijk

• Eventueel ‘campusvoordeel’ met Isala/Paasbergvoorzieningen beperkt of afwezig



4. Scenario nieuwbouw

• Bedrijfseconomisch meest voordelig(geringe overhead, doelmatigere groepen, lagere 
huisvestingslasten)

• Daardoor blijft onderwijsaanbod breed

• Gebouw dat past bij onderwijs voor de toekomst

• Nieuwbouw biedt kansen voor onderwijskundige innovatie

• Verbinding met omgeving en bestaande voorzieningen, o.a. 
bewegingsonderwijs bij keuze voor Paasbergomgeving



Wat bieden weUen wat vragen wij u?



Wij vragen

1. Realisatie unilocatie voor vmbo in Silvolde/Terborg

2. De middelen

• Een goede plek: eerste oriëntatie school en gemeente (ambtelijk) heeft al plaatsgevonden

• (Een voldoende deel van) het bedrag dat u jaarlijks ontvangt voor huisvesting VO

3. Alle besluiten daartoe binnen een jaar te nemen



Wij bieden

1. Behoud van een brede scholengemeenschap voor de gemeenschap Oude IJsselstreek

2. Expertise in VO en bedrijfsvoering

3. Bouwheerschap

4. Bouwen binnen het budget dat de gemeente voor huisvesting van VO krijgt

5. Onderdak aan andere(publieke) functies



Voordelen voor Gemeente OIJ

1. Handhaving brede VO-school in gemeente inclusief 
werkgelegenheid.

2. Blijvende verbinding school/onderwijsaanbod met (toekomstige) 
arbeidsmarkt

3. Combinatie wellicht met andere maatschappelijke functionaliteiten.

4. Borgen van inkomstenbron gemeente.

5. Bijdrage aan aantrekkelijkheid vestigingsklimaat Gemeente.
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