
Intensieve schoolhouderij in de kleinschalige Oude IJsselstreek?

Zogenaamd bredere keuze en beter middelbaar onderwijs 
De managers van het Almende College en de gemeente bereiden een 40-jarig scholenplan voor. 

Vanuit financiële redenen was besloten voor het samenvoegen van de drie scholen op een terrein. 

Nu de bouwkosten met minimaal 33% gestegen zijn, en er zo te zien nog geen uitgewerkt 

architectonisch ontwerp is, ontstaan er vragen zoals: Is het samenvoegen van alle middelbare 

scholen van de gemeente op een locatie nog wel, zoals voorheen werd verondersteld, de 

goedkoopste en verstandigste oplossing?

Waarschijnlijk komt er al binnenkort landelijk een geheel nieuwe financieringsplan. 
"De complexiteit van het bekostigingssysteem bemoeilijkt goede onderwijskundige keuzes en het 
gelijktijdig voeren van gesprekken over een gezonde bedrijfsvoering voor scholen en 
schoolbesturen. Vooral wanneer de situatie voor een school verandert, zoals door leerlingendaling, 
fusie, wijziging in het onderwijsaanbod en samenvoeging met andere schoolsoorten, leidt de 
complexiteit van de bekostiging ertoe dat het bestuur de financiële consequenties van besluiten 
niet goed kan overzien."
 https://www.internetconsultatie.nl/vereenvoudigingbekostigingvo

De aangepaste 40-jaar begroting zal al binnenkort opnieuw een flinke update behoeven.

De onderwijskundige motivatie voor alle gemeentelijke middelbare scholen op een locatie is "de 

bredere keuze". Het tegendeel is ook waar, er valt niets meer te kiezen. Als 12-jarige ga je immers 

naar Almende. En daar blijf je dan ook jarenlang.

De overgang van basisschool naar middelbare school betekent opgaan in een massa met dagelijks 

2000 gezichten van leerlingen en 100 (?) volwassenen. Voor die leerlingen uit onze gemeente die 

op deze mammoetschool niet goed functioneren en/of zich niet prettig voelen, zal het dus na de 

samenklontering extra moeilijk worden. Met de fiets naar Dinxperlo, Doetinchem of met de trein 

naar Aalten? 

De technisch handige kinderen hebben wel keuze; de Anton Tijdinkschool is bovendien in de buurt 

van het trein- en busstation Terborg.

Een brede middelbare school betekent ook voor leerkrachten en ander personeel een verschraling 

van de werkmogelijkheden. Je gaat dagelijks naar dat ene complex. En als het niet lekker loopt, 

zoek je buiten de gemeente naar een baan of ...

Opeens stond het terrein van Instromet te koop, op loopafstand

Een ruim aanbod van keuzevakken kan ook op andere wijzen gerealiseerd worden dan door een 

fusie van drie scholen op een terrein. En of dat zo veel duurder uitvalt....  voor 13 miljoen worden 

ook andere plannen haalbaar. Gedacht vanuit het OV is de huidige locatie een bijzonder 

ongelukkige keuze, de aansluitmogelijkheden op het OV zijn beperkt. Nu geheel onverwacht op 

loopafstand van het Isala-terrein het gehele Instromet-terrein te koop is gekomen, en bovendien 

het bouwen zeker 33% duurder wordt, is er een unieke kans om aldaar (bij de volgende recessie) 

een nieuwe VMBO te bouwen. Op dat veel breder terrein zijn er minder bouwtechnische 

beperkingen.

Of Almende overweegt een verdergaande fusie van "de drie scholen" en kiest ervoor op die 

nieuwe plek in Silvolde voor bijv. alle hoge klassen van de Almende-combi en ook voor bepaalde 

keuzevakken goede ruimtes te bouwen, terwijl alle jongere leerlingen in het Isalagebouw les 
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krijgen. Voor andere keuzevakken staat de oudbouw tot beschikking. De flexibiliteit van de school 

neemt zo sterk toe.

Het veel ruimere Instromet-terrein ligt eveneens dicht bij sportvelden, de Silvoldse voetbalvelden. 

De oude, lage gebouwen van Instromet, ooit een beschuitfabriek, zijn geen sieraad voor het oog. 

Een OV-buslijn rijdt al aan Instromet voorbij en bij het Silvoldse voetbalveld kan er een extra 

treinhalte komen waardoor de loopafstand treinhalte-school slechts meerdere minuten is. Uit vier 

richtingen is het goed bereikbaar. In twee richtingen, richting noord en oost, is ook bij laagbouw 

het uitzicht fraai. 

Laatste fase, geen verdere toekomst meer

Toen het Isalacollege als dependance van het Ludgercollege begon, omstreeks 1969, had het op de 

locatie tussen een bejaardentehuis, een zwembad, een woonstraat en het natuurgebied de 

Paasberg een grote en goede toekomst. Veel uitbreidingen, nieuwbouw en verbouwingen hebben 

sindsdien plaatsgevonden. Niet alleen op het eigen terrein, maar ook ernaast, in drie van de vier 

richtingen, zijn uiteenlopende nieuwe en veel hogere gebouwen erbij gekomen.

De natuurwaarde van de Paasberg is bij elk volgend bouwinitiatief afgenomen. Van plannen zoals 

"het aan het zicht onttrekken van van met name de sporthal" is niets terecht gekomen, 

integendeel. Een voorbeeld: De reclameverlichtingen en andere verlichtingen op en rondom de 

parkeerplaats en bij het verzorgingscomplex de Schuylenburg zijn de hele nacht door dominant 

aanwezig.

Door op het Isala- terrein anno 2018 nogmaals bij te bouwen komt er aan het zandpand de 

Paasberglaan nog meer verstedelijking, nog meer druk op het natuurgebied. 

Bovendien verliest het terrein met de fraai ontworpen en gemetselde school, die 

architectuurprijzen gekregen heeft, enorm aan waarde. Voor het huidige gebouw zal ook over 40 

jaar een bestemming gevonden kunnen worden. Wanneer echter zo dicht erop een 

utiliteitsgebouw van drie of vier verdiepingen hoog staat, neemt de eigenwaarde flink af en wordt 

de doorverkoop veel moeilijker. Vanuit langer termijn gezien is zo´n hoog en groot gebouw dicht 

erop oneconomisch.

Waar kunnen al die leerlingen gaan sporten? Krijgt de nieuwbouw eigen gymzalen? Of Is het 

Almendebestuur van plan over een paar jaar op de voetbalvelden van Terborg een eigen sporthal 

erbij te bouwen? Verliezen we binnenkort in het natuurgebied tussen Silvolde en Terborg nog meer  

groen en komt er zo dicht op het openluchtzwembad en een woonwijk nog meer hoge massieve 

betonmetaalbouw en verlichting erbij?

Een uitbreiding op het terrein zou de laatste grote groeistap zijn, daarentegen is nieuwbouw op 

het Instrometterrein de eerste stap van een nieuwe ontwikkeling voor de komende generaties 

leerlingen.

De school staat niet op een eiland

Heeft de gemeente zich gerealiseerd dat het Almendecollege ook heel dicht naast een onlangs 

vernieuwd en uitgebreid verzorgingstehuis staat? Zijn de bewoners bij deze forse uitbreiding 

gebaat? En zal het buitenbad het bouwen van zo´n hoog en breed schoolgebouw kunnen 

overleven? Wat gaat de aannemer-architect doen: krijgen de hoogste verdiepingen uitzicht op 

zonnebadende mensen?

Leerlingen maken in hun pauzes en vrije uren gebruik van hun brommers en om sigaretten te roken  

en naar hun muziek te luisteren zitten en liggen ze op de Terborgse voetbalvelden. De buurt heeft 
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een totaal ander omgeving wanneer de school wel of niet draait. De loopruimte op het Almende-

terrein zelf zal tijdens de bouw en daarna ongeveer gehalveerd (?) worden. Tijdens de bouwjaren 

zullen Isala-leerlingen in pauzes en vrije uren meer gaan uitzwermen. Daarna? 

Die ophokkerij van 12-18 jarigen voor de komende 40 jaar is geen gezond besluit. Integendeel, 

voor onderwijskundigen is het een gegeven dat de leerlingen zich beter ontwikkelen als ze zich op 

"hun plek" prettig voelen en in hun eigenheid waargenomen worden. 

Tot nu toe is de buurt door de school en gemeente nauwelijks geïnformeerd, pas toen er een 

accoord was, werd de buurt op de hoogte gebracht met de opmerking dat het nieuwe gebouw 

idealiter achter het groen onzichtbaar is. De gemeente maakt reclame voor een kleinschalig 

Achterhoek en een school in de natuur. Die kwaliteiten waren er, dat was inderdaad zo, maar 

zullen flink verder moeten inboeten. Nergens klinkt vreugde over het nieuwe plan. Het 

bestemmingsplan moet nog gewijzigd gaan worden. 

Verkeersproblemen

Het terrein is nogal onhandig gelegen voor hen die de auto zo dicht mogelijk bij de ingang willen 

parkeren. Tot nu toe zijn er nog geen plannen gemaakt voor een betere ontsluiting. De buurt van 

het Isalacollege, die in de beginfase van het Isalacollege een landelijke uitstraling had, wordt, als 

de plannen van de gemeente met de school doorgaan tot drukke verkeerszones van gemotoriseerd  

verkeer (auto´s, brommers, snorfietsers en vrachtauto´s) en veel fietsers. Het feit dat best veel 

leerlingen ´s ochtends met de auto gebracht en ´s middags met de auto weer opgehaald worden, 

maakt de verkeersstromen onoverzichtelijk en drukker. 

 Tussen de parkeerplaats van het sportcomplex en de Laan van Schuylenburgh was er vroeger een 

zandpad. Dat wandelpad is voor fietsers geasfalteerd en verbreed. Dit wandel- en fietspad, dat 

officieel voor gemotoriseerd verkeer verboden is, wordt al decennia gebruikt als bromfietspad, o.a.  

om met de brommer, scooter of snorfiets naar school te gaan. De school ziet handhaving als taak 

van de politie. Leerlingen, leraren en rectoren komen en gaan --- het overtreden van verkeersregels  

blijft bestaan.

Ook laat in de nacht, vooral bij mooi weer, wordt er nog luid gebrommerd. Het handhaven van dit 

wandel- en fietspad als een ongemotoriseerd fietspad vinden gemeente en politie niet de moeite 

waard. Door de gemeente worden steeds meer struiken en boomtakken weggesnoeid. 

Klankbordgroep heeft niets in de melk te brokkelen, aannemer krijgt veel vrijheid

De gemeente heeft dan wel aan zijn verplichting voldaan door een klankbordgroep te organiseren 

en hen over een fietspad te laten praten. De klankbordgroep wil dat de Ulftseweg veiliger gemaakt 

wordt. Ook leerlingen van de Bluemersschool, van de Plakkenberg en de winkeliers hebben daar 

baat bij. De gemeente heeft echter gekozen voor een extra fietspad en offert daarmee een uniek 

natuurgebied dicht bij de oude kern van Silvolde op. Een fraai stuk eigenheid van Silvolde gaat 

verloren.

De gemeente zal de Almende-enclave niet gemakkelijk kunnen ontsluiten voor het bouwverkeer en 

voor de toekomstige toename van gemotoriseerd verkeer. Voor de voorstellen die uit de buurt 

komen blijkt geen geld te zijn. 

Hoeveel bomen laat de aannemer voor de nieuwbouw en de vrachtwagens kappen?

Het overleg- en het besluittraject van de gemeente met de schoolmanagers heeft plaatsgevonden 

zonder gemeenschappelijke beeldvorming met de buurt. Zover we het overzien mag de aannemer 

zelf besluiten hoe het gebouw eruit gaat zien. Terwijl nog maar zo weinig bekend is over de 
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eventuele architectuur en de eventuele ontsluiting, moeten onze vertegenwoordigers op 23 

augustus besluiten over hoe nu verder, nu de bouw nu al, zonder dat er een ontwerp op tafel ligt 

waarover leraren, leerlingen, ouders enthousiast zou kunnen worden, 33% duurder zal gaan 

worden. 

Het uitgeven van € 13 miljoen aan een Design-and-build- aannemer, die veel keuzevrijheid gaat 

krijgen, is een grote gok. 

Wat is passend en goed voor de hele gemeente?

Ons lijkt het beter niet verkrampt door te marcheren op een weg die door economen ingeslagen is,  

en waarop juristen als belangrijke adviseurs functioneren. 

Zoveel omstandigheden zijn het afgelopen jaar al veranderd.  Wat is passend en goed voor de hele 

gemeente voor de komende 40 jaar? 

We verwachten dat de gemeenteraadsleden zo verstandig zijn het doordenderen van een voorstel 

waaraan nu al zoveel nadelen kleven, en waarvoor een veel beter alternatief blijkt te zijn, op 23 

augustus te laten stoppen.

Graag horen we een reactie en we staan open staan voor gesprekken hierover.

Liesbeth Bisterbosch, Silvolde   info@liesbethbisterbosch.org

Inge in het Veld, Silvolde  inge@veldlaser.nl
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