
Inventarisatie IHP 
 
Er is een inventarisatie gemaakt van alle voor het IHP relevante gegevens. De inventarisatie heeft op 
drie niveaus plaatsgevonden: op lokaal niveau, wijk-/verzorgingsgebiedniveau en schoolniveau. Op 
lokaal niveau wordt beschreven hoeveel scholen er zijn, van welke richting en welke schoolbesturen in 
IJsselstein opereren. Ook wordt de leerlingenprognose voor heel IJsselstein besproken. 
De wijkindeling die in het IHP wordt gehanteerd komt vrij goed overeen met de verdeling van de 
verzorgingsgebieden van de scholen. Op dit niveau wordt meer gedetailleerd ingegaan op de 
prognose van het aantal leerlingen en de ruimtebehoefte. 
Op schoolniveau wordt ten slotte ingegaan op de leeftijd van het gebouw en de technische en 
functionele staat van het gebouw. 
 
Lokaal schaalniveau 
Er bevinden zich in IJsselstein 21 onderwijslocaties, waarvan 15 hoofdvestigingen en 6 
nevenvestigingen of dislocaties. Er zijn 18 locaties voor  basisonderwijs en 3 locaties voor voortgezet 
onderwijs. 
Van de schoollocaties voor basisonderwijs zijn er: 

- 4 scholen voor openbaar onderwijs, verspreid over 5 locaties; 
- 7 scholen op even zo veel locaties voor katholiek onderwijs; 
- 2 scholen voor protestants-christelijk onderwijs, verspreid over 4 locaties; 
- 1 school voor Jenaplanonderwijs; 
- 1 school voor speciaal basisonderwijs. 

Van de schoollocaties voor voortgezet onderwijs is er De Baanbreker voor Praktijkonderwijs en het 
Cals College IJsselstein voor VMBO met een tijdelijke Havo-top. Het Cals college is verspreid over 2 
locaties. 
 
Er opereren in IJsselstein 4 schoolbesturen: 

- Stichting Lek en IJssel: onder dit bestuur vallen de basisscholen voor katholiek onderwijs, de 
dislocatie voor Jenaplanonderwijs, de school voor speciaal basisonderwijs en de Baanbreker: 

- Stichting Robijn: onder dit bestuur vallen de scholen voor openbaar onderwijs; 
- Stichting Fluenta: onder dit bestuur vallen de scholen voor protestants-christelijk onderwijs; 
- Stichting katholiek voortgezet onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o.: hieronder valt het Cals 

college. 
Tot 1 augustus 2014 was er nog een vijfde bestuur, Stichting Jenaplanschool IJsselstein en omgeving. 
Vanwege teruglopende leerlingen moest dit bestuur stoppen. De school is opgeheven. 
Jenaplanonderwijs wordt behouden omdat de Stichting Lek en IJssel heeft besloten een afdeling 
jenaplanonderwijs te openen als onderdeel van de Paulusschool. 
 
Basisonderwijs 
Als er IJsselstein breed wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal basisschoolleerlingen dan 
is er een vrij forse daling zichtbaar. In het schooljaar 13/14 zijn er net geen 3700 leerlingen. Dit aantal 
daalt volgens de prognose met bijna 30% naar ongeveer 2600 leerlingen in schooljaar 31/32. 
Opvallend is dat in de eerste 10 jaar ongeveer 25% van de daling plaatsvind. In de jaren daarna is de 
daling volgens de prognose minder sterk tot er rond 2030 een stabilisatie plaatsvind. 
Vergelijkbaar aan de daling van het aantal basisschoolleerlingen daalt ook de ruimtebehoefte voor 
basisonderwijs. Er is nu 24.444 m2 bruto vloer oppervlak (bvo) beschikbaar voor basisonderwijs. In 
het schooljaar 31/32 is de ruimtebehoefte, volgens de verordening, nog ongeveer 16.500 m2. Dat is 
8.000 m2 minder dan nu beschikbaar is. Omgerekend naar klaslokalen zijn dit tussen de 60 en 70 
lokalen. Ook hierin is zichtbaar dat de grootste daling in de eerste 10 jaar plaats vind, dan daalt de 
formele ruimtebehoefte naar ca. 17.000 m2. De ruimtebehoefte is overigens berekend volgens de 
normen van de ‘verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’. In de praktijk gebruiken veel 
scholen leegkomende lokalen om te verhuren aan kinderopvang of bso of bijvoorbeeld om groepen te 
verkleinen. Dit is niet zichtbaar in de prognose. Een formele leegstand van 8.000 m2 is echter 
waarschijnlijk te fors om alleen op die manier op te vangen.  
 
Cals college IJsselstein 
Voor het Cals college is in 2013 een prognose opgesteld vanwege een grote groei van het aantal 
leerlingen en een daardoor ontstaan ruimtetekort. Volgens de prognose en de gemaakte afspraken 
met het Cals college zal het aantal leerlingen zich voor lange tijd gaan stabiliseren op ruim 1700 
leerlingen. Om deze leerlingen te huisvesten wordt een permanente uitbreiding gerealiseerd. Tot die 
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tijd maakt het Cals college gebruik van het gebouw aan de Abbink Spainkstraat 36 en van noodunits 
op eigen terrein. De besluitvorming in de gemeenteraad hierover heeft plaatsgevonden in de 
vergadering van 3 oktober 2013. 
 
De Baanbreker en de Wenteltrap 
Voor de Baanbreker en de Wenteltrap is het minder goed mogelijk een prognose op te stellen. De 
Baanbreker is een school voor Praktijkonderwijs en de Wenteltrap is een speciale school voor 
basisonderwijs. De Wenteltrap biedt onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
en niet in het reguliere onderwijs mee kunnen komen. Voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs 
geldt dat zij op grond van hun mogelijkheden niet in aanmerking komen voor andere vormen van 
voortgezet onderwijs. De toelating en leerlingenontwikkeling is dus niet gebaseerd op demografische 
ontwikkelingen, maar op een ondersteuningsbehoefte. Beide scholen hebben een regionale functie. 
Daarnaast zal passend onderwijs op termijn invloed gaan hebben op het leerlingenaantal van de 
Wenteltrap. Een van de doelen van passend onderwijs is dat meer leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte een plek krijgen in het reguliere onderwijs. Dit betekent dat kinderen die nu 
op het speciaal onderwijs zitten wellicht een plek krijgen op de Wenteltrap, terwijl sommige leerlingen 
van de Wenteltrap misschien een plek in het reguliere onderwijs krijgen. 
Vanwege de algemene trend van een dalend aantal kinderen is te verwachten dat het aantal 
leerlingen op de Baanbreker en de Wenteltrap zal afnemen. Hoe sterk deze ontwikkeling is en hoe dit 
samenhangt met passend onderwijs is niet te voorspellen.  
De afgelopen jaren heeft het aantal leerlingen op beide scholen zich als volgt ontwikkeld: 
 

Schooljaar 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Baanbreker 209 204 201 193 194 
Wenteltrap 201 210 201 215 202 
 
In de ontwikkeling is nog geen duidelijke lijn herkenbaar. 
 
 
Wijkniveau 
Voor de wijkindeling is dezelfde indeling gehanteerd als door het wijkgericht werken wordt gehanteerd. 
Dit overlapt grotendeels met de verdeling van de verzorgingsgebieden van de scholen en voor 
inwoners is het herkenbaar. Daarnaast wordt de indeling ook in andere beleidsstukken van de 
gemeente gebruikt. Zie ook www.onsijsselstein.nl. Er is één uitzondering gemaakt. Dit betreft de twee 
scholen aan de Lagebiezen. Qua verzorgingsgebied en ligging is er meer samenhang met de scholen 
aan de Touwlaan, dan de scholen aan de Heemradenlaan. Daarom zijn de twee scholen aan de 
Lagebiezen bij de wijk Centrum ingedeeld. Het Cals college, de Baanbreker en de Wenteltrap worden 
niet op wijkniveau besproken vanwege hun regionale functie. Deze scholen zijn in de voorliggende 
paragraaf aan de orde geweest. 
 
Wijk Noord 
In wijk Noord zijn vijf scholen gelegen: de Agnesschool, de Tandem, de Overkant, de Paulusschool en 
de Jan van de Wijngaardschool. De daling van het aantal leerlingen in de wijk zet de eerstkomende 5 
jaar geleidelijk in, neemt de 5 jaar daarna iets toe om vervolgens weer geleidelijk aan te stabiliseren. 
Ten opzichte van schooljaar 13/14 is het aantal leerlingen in 2030 met ca. 20% afgenomen. Absoluut 
gezien is dit een daling van ongeveer 140 leerlingen van 718 leerlingen nu naar ca. 575 rond 2030. 
Qua ruimtebehoefte is in Noord opvallend dat er formeel al 1.100 m2 meer staat dan nu nodig is. 
Daarnaast daalt de ruimtebehoefte verder van 4.677 m2 nu naar ca. 3.950 rond 2030. In totaal is er in 
Noord formeel dus ca. 1.800 m2, ongeveer een derde, minder nodig aan onderwijsruimte dan er nu 
staat. 
 
Wijk Centrum 
In de wijk Centrum zijn vier scholen gelegen: de Touwladder, de Fatimaschool, de Groenvlietschool en 
de Nicolaasschool. Qua totaal aantal leerlingen en de daling van het aantal leerlingen is de wijk 
enigszins vergelijkbaar met Noord. Op teldatum 1-10-13 gingen er in totaal 696 leerlingen naar deze 
scholen. De daling is redelijk evenwichtig met een aantal procent per jaar en het aantal leerlingen 
stabiliseert iets voor 2030 rond de 540, een daling van ca. 23% ten opzichte van nu. 
In de ruimtebehoefte is zichtbaar dat er in de wijk ongeveer 700 m2 minder nodig is dan er nu al staat. 
Er staat nu 5.015 m2. Rond 2030 is er volgens de prognose ca. 3.500 m2 nodig. In totaal is er dus 
1.500 m2 minder nodig dan er nu is. 
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Wijk West 
Er zijn drie scholen gelegen in wijk West: de Opstap, de Trekvogel en de Polderheem. Gezamenlijk 
hebben de scholen 739 leerlingen. Volgens de prognose wordt een daling van 24% verwacht. De 
daling is de eerstkomende 10 jaar vrij sterk en stabiliseert daarna. Het aantal leerlingen komt met een 
absolute afname van ca. 180 rond 2030 uit op ongeveer 560. 
Het verschil tussen de huidige ruimtebehoefte en de beschikbare ruimte is beperkt. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat de Opstap lange tijd gebruik heeft gemaakt van noodlokalen. Deze 
noodlokalen zijn in de zomer van 2014 verwijderd. De daling van het aantal leerlingen wordt in de 
toekomst wel zichtbaar in de huisvesting. Er staat nu 4.597 m2. Naar verwachting is er over 10 jaar, 
als de grootste daling heeft plaatsgevonden, nog ca. 3.450 m2 nodig. De ruimtebehoefte neemt dus af 
met ca. 1.150 m2. 
 
Wijk Zuid 
In Zuid zitten de meeste basisschoolleerlingen en staan de grootste basisscholen. De wijk heeft vier 
scholen: de Ark van Noach, de Ark, het Baken en de Torenuil. De Torenuil is verspreid over twee 
locaties. In totaal gaan er nu 1516 leerlingen naar de basisscholen in deze wijk. De daling van het 
aantal leerlingen in deze wijk is het grootst. Over 5 jaar wordt een daling van meer dan 20% verwacht. 
De 5 jaar daarna daalt het aantal leerlingen met nog eens 10% en daarna stabiliseert het 
leerlingenaantal zich langzaam. In totaal wordt rond 2030 een daling van ongeveer 36% verwacht ten 
opzichte van nu. Absoluut gezien is dit een afname van ca. 550 leerlingen en komt het aantal 
leerlingen uit rond de 970. Iets meer dan de helft van deze daling wordt de eerstkomende 5 jaar 
verwacht. 
Uiteraard is deze ontwikkeling ook zichtbaar in de ruimtebehoefte. Er is nu 9.054 m2 beschikbaar voor 
onderwijs. De huidige formele ruimtebehoefte is 8.361 m2. Over 5 jaar is de ruimtebehoefte ongeveer 
6.700 m2 en over 10 jaar 5.700. In totaal is er rond 2030 formeel nog een ruimtebehoefte voor 
onderwijs van 5.600 m2. Ten opzichte van de huidige beschikbare onderwijsruimte is dit een daling 
van ongeveer 3.450 m2. 
 
 
Schoolniveau 
Op schoolniveau zijn eerst een aantal feitelijke gegevens gepresenteerd. Dit betreft het bouwjaar, of 
er grootschalige verbouwingen of uitbreidingen hebben plaatsgevonden, of er investeringen gepland 
staan en wat de oppervlakte en hoeveelheid lokalen is. Van een aantal scholen heeft een technische 
beoordeling plaatsgevonden. Dit betreft de scholen van 20 jaar of ouder en waarvoor op korte termijn 
geen planvorming plaats vindt of gaat vinden voor renovatie of nieuwbouw. Ten slotte heeft er van 
iedere school een functionele beoordeling plaatsgevonden. Hiervoor is een format opgesteld waarin 
de scholen zijn gevraagd de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde te beoordelen van 
zowel het gebouw als het schoolplein.  
De schoolgebouwen zijn over het algemeen in juridisch eigendom bij de schoolbesturen, het 
economisch eigendom ligt bij de gemeente. Dit betekent dat het schoolbestuur optreed als eigenaar 
en het gebouw om niet naar de gemeente terugvalt als het de onderwijsfunctie verliest. Indien er 
sprake is van een andere situatie dan wordt dit vermeld. 
 
De Brug ‘Jan van de Wijngaard’, Poortdijk 101, wijk Noord 
Bouwjaar: 1968 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: In 1978 heeft een uitbreiding plaatsgevonden. 
Er vindt momenteel planvorming plaats voor de realisatie van vervangende nieuwbouw. De school 
komt dan samen met de Paulusschool in één gebouw. Realisatie staat gepland voor 2017. 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 953m2 en 7 lokalen. 
Technische beoordeling: Aangezien er al nieuwbouwplannen zijn, heeft er voor dit IHP geen 
technische beoordeling plaatsgevonden. Voor het vorige IHP is dit wel gebeurd, wat aanleiding was 
voor de vervangende nieuwbouw.  
Functionele beoordeling: Het gebouw wordt zowel in gebruik als qua beleving als gedateerd ervaren. 
De grote hoeveelheid ruimte wordt wel gewaardeerd. Qua duurzaamheid en binnenklimaat scoort het 
gebouw slecht. Er wordt uitgekeken naar de realisatie van de nieuwbouw. 
 
Paulusschool, Duitslandstraat 11, wijk Noord 
Bouwjaar: 1968 



Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: In 1992 en 2002 heeft er een uitbreiding 
plaatsgevonden. Er vindt momenteel planvorming plaats voor de realisatie van vervangende 
nieuwbouw. De school komt dan samen met de Jan van de Wijngaardschool in één gebouw op de 
locatie van de huidige Paulusschool. Realisatie staat gepland voor 2017. 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 1.010 m2 en 9 lokalen. 
Technische beoordeling: Aangezien er al nieuwbouwplannen zijn, heeft er voor dit IHP geen 
technische beoordeling plaatsgevonden. Voor het vorige IHP is dit wel gebeurd, wat aanleiding was 
voor de vervangende nieuwbouw. 
Functionele beoordeling: Ook voor dit gebouw geldt dat het gedateerd is. De opzet van het gebouw 
past bij het onderwijsconcept en de hoeveelheid ruimte wordt gewaardeerd. Ook voor deze school 
geldt dat er uitgekeken wordt naar de realisatie van de nieuwbouw. 
 
De Overkant, Televisiebaan 106, wijk Noord 
Bouwjaar: 1981 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: In 2003 heeft een uitbreiding van de school 
plaatsgevonden. Voor het gebouw staan momenteel geen investeringen gepland. 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen: 1245m2 en 9 lokalen 
Technische beoordeling: De Overkant verkeert bouwkundig in goede staat. Geadviseerd wordt rond 
2025 maatregelen te nemen in de vorm van renovatie of nieuwbouw. Technisch gezien is nieuwbouw 
niet noodzakelijk. 
Functionele beoordeling: invullen na overdracht 
 
De Agnesschool, Zomerdijk 43, wijk Noord 
Bouwjaar: 1976 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: Rond 2000 heeft een uitbreiding 
plaatsgevonden. Vanuit het vorige IHP staat een forse investering voor een renovatie in 2019 gepland. 
Dit is gebaseerd op de leeftijd van het gebouw. In dit IHP wordt overwogen of deze investering 
gehandhaafd blijft. 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen: 1245m2 en 9 lokalen 
Technische beoordeling: De Agnesschool verkeert bouwkundig in goede staat. Geadviseerd wordt 
rond 2024 maatregelen te nemen in de vorm van renovatie of nieuwbouw. Technisch gezien is 
nieuwbouw niet noodzakelijk. 
Functionele beoordeling: De gebruiksmogelijkheden zijn heel geschikt en er ligt een wens voor meer 
opslagruimte.  Het gebouw wordt als prettig ervaren, ook de buitenruimte. Enig minpuntje is dat  de 
school van binnen donker oogt. De school stapt aankomend schooljaar over naar het vijf dagen 
model. Hierdoor wordt de school een wijkschool en kan er b.v. ’s avonds ook gebruik worden gemaakt 
van de faciliteiten van deze brede school. Hiervoor zijn wel aanpassingen van het gebouw nodig. 
Extra aandacht wordt gevraagd voor het onderhoud van bomen en de ruimte rondom de school en 
zonneschermen zijn gewenst.  
 
De Tandem, Plantenbaan 40, Wijk noord 
Bouwjaar: 1993 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: In 2002 en 2007 hebben uitbreidingen 
plaatsgevonden 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen:  1325 m2, 10 lokalen  
Technische beoordeling: De Tandem verkeert in goede bouwkundige staat. Bouwkundig gezien is het 
niet noodzakelijk nieuwbouw te plegen. Gezien de leeftijd en de conditie van de bouwdelen is het 
mogelijk de school in stand te houden zonder binnen de planningsjaren een renovatie toe te passen. 
Functionele beoordeling: 
Qua gebruik voldoet het gebouw in redelijke tot ruim voldoende mate aan het klassikaal lesgeven voor 
ca 25 a 30 kinderen. Er is behoefte aan meer flexibiliteit en een multifunctionele opzet, waardoor het 
gebouw meer een wijkfunctie krijgt en er (meer) ruimte beschikbaar komt voor andere partners. De 
sfeer van het gebouw wordt als redelijk positief ervaren. Het binnenklimaat en de akoestiek zijn 
onvoldoende. Een aandachtspunt is de openbare ruimte rondom de school. Het gebouw heeft vrijwel 
geen toekomstwaarde meer. 
 
O.L.V. van Fatimaschool, Touwlaan 23, wijk Centrum 
Bouwjaar: 1961 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: In 2004 is het gebouw uitgebreid. Vanuit het 
vorige IHP is een krediet in de begroting opgenomen voor een renovatie in 2014. Het is zeer de vraag 



of een renovatie nog de juiste keuze is, vandaar dat deze nog niet is uitgevoerd. In het 
gebiedsperspectief Touwlaan/Lagebiezen van 2013 is voorgesteld om nieuwbouw te plegen voor alle 
vier de in het gebied gelegen scholen. In een ander deel van het IHP wordt hier verder op ingegaan. 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 1.438 m2 en 9 lokalen 
Technische beoordeling: Een technische beoordeling heeft voor dit IHP niet plaatsgevonden omdat 
planvorming op korte termijn gaat starten. Voor het vorige IHP heeft dit wel plaatsgevonden, wat heeft 
geleid tot het besluit tot renovatie. 
Functionele beoordeling: De kwalitatieve beoordeling is zeer matig. Zowel in gebruik als qua beleving 
wordt het gebouw als verouderd ervaren en past het niet bij modern onderwijs. Er is geen lift, geen 
lerarenkamer, het gebouw is inflexibel qua werkplekken voor leerlingen, het gebouw is niet duurzaam 
en het binnenklimaat wordt als onvoldoende ervaren. Qua functionaliteit heeft het gebouw weinig 
toekomstwaarde. Renovatie of nieuwbouw wordt inmiddels urgent. 
 
De Touwladder, J.W. Frisolaan 2, wijk Centrum 
Bouwjaar: 1962 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: Er hebben diverse verbouwingen en 
uitbreidingen plaatsgevonden, waarvan de laatste in 2000 de grootste was. Vanuit het vorige IHP is 
een krediet in de begroting opgenomen voor een renovatie in 2016. In combinatie met de afweging 
voor de Fatimaschool is ook voor de Touwladder gekeken naar de mogelijkheden van nieuwbouw in 
het gebiedsperspectief Touwlaan/Lagebiezen.  
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 1.344 m2 en 9 lokalen 
Technische beoordeling: Een technische beoordeling heeft voor dit IHP niet plaatsgevonden omdat 
planvorming op korte termijn gaat starten. Voor het vorige IHP heeft dit wel plaatsgevonden, wat heeft 
geleid tot het besluit tot renovatie. 
Functionele beoordeling: Qua gebruik voldoet het gebouw niet meer aan de huidige inzichten voor 
goed onderwijs. De gebruiksmogelijkheden zijn beperkt en het gebouw is niet flexibel inzetbaar. Ook 
gebruiksmogelijkheden in relatie tot de wijk en aan onderwijs gerelateerde beroepsgroepen wordt 
gemist. De sfeer van het gebouw wordt als redelijk positief ervaren. Het binnenklimaat en de akoestiek 
zijn onvoldoende. Een aandachtspunt is de openbare ruimte rondom de school. Het gebouw heeft 
vrijwel geen toekomstwaarde meer. 
 
De Pijler, Groenvliet, Lage Biezen 4, wijk Centrum 
Bouwjaar: 1970 
Verbouwingen en/of uitbreidingen: Via diverse verbouwingen zijn nu voldoende nevenruimten, een 
speellokaal en een aula gerealiseerd. Er staat in het vorige IHP een investering in de vorm van een 
renovatie in 2017 gepland. 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen: 1362 m2 en 10 lokalen 
Technische beoordeling: De Pijler, locatie Groenvliet verkeert in goede bouwkundige staat. De 
onderhoudskosten per m2 BVO zijn hoger dan gemiddeld. Een mogelijke renovatie kan worden 
uitgesteld tot 2026 zonder tegen hoge onderhoudskosten aan te lopen. Bouwkundig gezien is het niet 
noodzakelijk nieuwbouw te plegen. 
Functionele beoordeling 
Groenvliet is een traditionele school van 40 jaar oud. Het gebouw als geheel is doelmatig, maar er is 
geen functionele samenhang. Door aanpassingen en goed onderhoud wordt het gebouw door 
gebruikers als goed ervaren. De buitenkant heeft onvoldoende sfeer en uitstraling. Groenvliet is niet 
meer een gebouw van deze tijd en wordt meegenomen met de herontwikkeling rond de Touwlaan. 
Aandachtspunt is herstrating van het schoolplein inclusief verbetering van de riolering.  
 
Nicolaasschool, Lage Biezen 6, wijk Centrum 
Bouwjaar: 1970 
Verbouwingen en/of uitbreidingen: De school is driemaal verbouwd, waarvan in 2010 voor het laatst 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen:1273 m2 en 9 lokalen 
Technische beoordeling: De Nicolaasschool verkeert bouwkundig in een goede straat, hoewel een 
aantal aanpassingen wel nodig zijn. Het omslagpunt voor een eventuele renovatie of nieuwbouw ligt in 
2023. Gezien de technische staat van het gebouw en de gepleegde verbouwingen is het mogelijk dit 
gebouw met een renovatie door te exploiteren. 
Functionele beoordeling: De gebruikswaarde van het gebouw is goed te noemen en wordt  door de 
gebruikers als aangenaam ervaren. Het gebouw wordt als erg efficiënt ervaren voor ca. 200 kinderen,  
maar de duurzaamheid behoeft nog enige aandacht.   
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De Trekvogel, Heemradenlaan 26, wijk West 
Bouwjaar: 2005 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: nvt 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 1.520 m2 en 10 lokalen 
Technische beoordeling: Omdat het gebouw relatief jong is heeft er geen bouwtechnische beoordeling 
plaatsgevonden. 
Functionele beoordeling: Het gebouw voldoet goed voor het geven van onderwijs. Wel wordt enige 
flexibiliteit en multifunctionaliteit gemist in relatie tot andere onderwijsconcepten en in relatie tot het 
naar binnen halen van bijvoorbeeld de wijk of aan onderwijs gerelateerde beroepsgroepen. Qua 
beleving wordt het gebouw als positief ervaren. Binnenklimaat, akoestiek, groen rond de school en de 
verkeerveiligheid vormen wel aandachtspunten. Het gebouw heeft toekomstwaarde en er wordt 
verwacht dat het gebouw aan te passen is aan toekomstige onderwijsbehoeften.  
 
De Brug, Polderheem, Heemradenlaan 42, wijk West 
Bouwjaar: 1989 
Verbouwingen en/of uitbreidingen: In 2007 heeft een uitbreiding plaatsgevonden. Er staan geen 
investeringen gepland. 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen: 1051 m2 en 8 lokalen 
Technische beoordeling: Het Polderheem verkeert bouwkundig in goede staat. Het omslagjaar voor 
een renovatie of nieuwbouw ligt rond 2025. Een renovatie kan er voor zorgen dat de kosten voor 
onderhoud dalen ten opzichte van het huidige gemiddelde per m2. Vanwege de goede bouwkundige 
staat is het technisch gezien niet nodig het schoolgebouw te vervangen door een nieuw gebouw.  
Functionele beoordeling: De gebruiksmogelijkheden zijn goed, het gebouw is doelmatig en er is 
functionele samenhang. Het gebouw wordt over het algemeen als aangenaam ervaren en het 
onderwijsconcept past goed in het gebouw. De school heeft de nadrukkelijke wens om in de toekomst 
meer klas doorbrekend te kunnen werken. Hiervoor is aanpassing van het gebouw nodig. Het 
schoolplein is een aandachtspunt.   
 
Opstap, Heemradenlaan 30-32, wijk West 
Bouwjaar:1990 
Verbouwingen en/of uitbreidingen: Omdat het gebouw te klein was hebben er lange tijd noodlokalen 
bij de Opstap gestaan. Er heeft geen permanente uitbreiding plaatsgevonden. De noodlokalen zijn in 
de zomer van 2014 verwijderd. 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen: 2026 m2 en 14 lokalen 
Technische beoordeling: Het gebouw is in een goede bouwkundige staat. Het kent wel relatief hoge 
onderhoudskosten per m2. Als wordt gekeken naar het omslagpunt in de onderhoudskosten, dan ligt 
dit rond 2025. Dit is het jaar dat een afweging gemaakt kan worden tussen renovatie en nieuwbouw 
Bouwkundig gezien is het niet noodzakelijk nieuwbouw te plegen. 
Functionele beoordeling 
Het gebouw voldoet in belangrijke mate aan het gebruik. Aandachtspunten zijn isolatie, gehorigheid 
en bediening van (licht)schakelaars. Er ontbreekt een gezamenlijke ruimte waarin schoolactiviteiten 
kunnen plaatsvinden. Het gebouw wordt over het algemeen als prettig ervaren en is geschikt voor het 
geven van onderwijs. De hygiene en schoonmaak kan beter. Het gebouw voldoet niet aan de huidige 
eisen van duurzaamheid. 
 
De Ark van Noach, Aalbersestraat 2, wijk Zuid 
Bouwjaar: 2003 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: Vanwege het bouwconcept van 
schoolwoningen zijn er na de bouw problemen geweest met het binnenklimaat. Hiervoor hebben 
aanpassingen aan de akoestiek plaatsgevonden. Daarnaast vindt er in 2014 een forse verbouwing 
plaats om het gebouw om te bouwen naar een permanente onderwijslocatie. 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 3.407 m2 en 30 lokalen 
Technische beoordeling: In het kader van de verbouwing is het gebouw technisch beoordeeld op 
welke aanpassingen nodig zijn. 
Functionele beoordeling: Vanwege het concept als schoolwoningen is het gebouw eentonig qua 
opzet. In het gebruik en de beleving wordt dat ervaren als onplezierig. Het gebouw paste bij het 
onderwijsconcept, maar inmiddels wordt een gebrek aan flexibiliteit ervaren. Dankzij de verbouwing 
heeft het gebouw wel toekomstwaarde. 
 
De Pijler ‘Het Baken’, St. Petersburglaan 33, wijk Zuid 



Bouwjaar: 1997 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: Er hebben geen verbouwingen of uitbreidingen 
plaatsgevonden en er staan geen investeringen gepland. 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 1.362 en 10 lokalen 
Technische beoordeling: Omdat het gebouw nog geen 20 jaar oud is heeft er geen technische 
beoordeling plaatsgevonden. Er zijn geen technische gebreken bekend. 
Functionele beoordeling: Het gebouw is doelmatig en functioneel en wordt als prettig ervaren. De 
kosten van het gebouw zijn goed beheersbaar en verbouwingen zijn vooralsnog niet nodig waardoor 
het gebouw toekomstwaarde heeft. 
 
De Ark, St Petersburglaan 25, wijk Zuid 
Bouwjaar: 1997 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: Er hebben geen verbouwingen of uitbreidingen 
plaatsgevonden en er staan geen investeringen gepland. 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 
Technische beoordeling: Omdat het gebouw nog geen 20 jaar oud is heeft er geen technische 
beoordeling plaatsgevonden. Er zijn geen technische gebreken bekend. 
Functionele beoordeling: het gebouw is passend voor de activiteiten en paste bij het 
onderwijsconcept. Inmiddels wordt er wel meer gezocht naar flexibiliteit. Het gebouw is daarvoor niet 
helemaal geschikt, maar kan tot op zekere hoogte aangepast worden qua inrichting om het gebouw 
meer toekomstwaarde te geven. De kosten van het gebouw zijn beheersbaar. 
 
De Torenuil (St. Petersburglaan), St. Petersburglaan 29, wijk Zuid 
Bouwjaar: 1997 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: Er hebben geen verbouwingen of uitbreidingen 
plaatsgevonden en er staan geen investeringen gepland. 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 1.385 en 10 lokalen 
Technische beoordeling: Omdat het gebouw nog geen 20 jaar oud is heeft er geen technische 
beoordeling plaatsgevonden. Er zijn geen technische gebreken bekend. 
Functionele beoordeling: Het gebouw voldoet goed voor het geven van onderwijs. Wel wordt enige 
flexibiliteit en multifunctionaliteit gemist in relatie tot andere onderwijsconcepten en in relatie tot het 
naar binnen halen van bijvoorbeeld de wijk of aan onderwijs gerelateerde beroepsgroepen. Qua 
beleving wordt het gebouw als positief ervaren. Binnenklimaat, akoestiek, groen rond de school en de 
verkeerveiligheid vormen wel aandachtspunten. Het gebouw heeft toekomstwaarde en er wordt 
verwacht dat het gebouw aan te passen is aan toekomstige onderwijsbehoeften. Een wens van het 
schoolbestuur is om de Torenuil in de toekomst als unilocatie volledig te concentreren binnen het 
schoolcomplex aan de St. Petersburglaan. 
 
De Torenuil (WOC), Merkelbachlaan 2, wijk Zuid 
Bouwjaar: 2001 
Verbouwingen, uitbreidingen, geplande investeringen: Het WOC is in eigendom van de gemeente en 
biedt naast onderwijs ruimte aan Pulse en kinderopvang.  Het gebouw is ten behoeve van onderwijs in 
2012 uitgebreid. Er staan voor het gebouw geen investeringen gepland. 
Oppervlak en hoeveelheid lokalen: 1.373 en 11 lokalen 
Technische beoordeling: Het gebouw is nog relatief jong en in technisch goede staat. 
Functionele beoordeling: Zie Torenuil (St. Petersburglaan). Een wens van het schoolbestuur is om de 
Torenuil in de toekomst als unilocatie volledig te concentreren binnen het schoolcomplex aan de St. 
Petersburglaan. 
 
 
Wenteltrap, Baden Powellweg 3, regiofunctie 
Bouwjaar: 1977 
Verbouwingen en/of uitbreidingen: In 1983, 1992 en 2001/2002 is het gebouw gedeeltelijk aangepast.. 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen: 1783 m2 en 18 lokalen 
Technische beoordeling: De Wenteltrap verkeert bouwkundig in redelijke staat. Het is wenselijk dat op 
niet al te lange termijn een renovatie plaatsvind. Gezien de verwachte onderhoudskosten wordt een 
renovatie rond 2018 voorzien. Als er een goede renovatie wordt uitgevoerd is het bouwtechnisch niet 
nodig nieuwbouw te plegen. 



Functionele beoordeling: Het gebouw is verouderd en door gedeeltelijke aanpassingen voldoet het 
qua gebruik vooralsnog wel.  Met de toekomstige ontwikkelingen expertisecentrum en passend 
onderwijs is de wens er om het gebouw flexibeler te maken.  
 
Baanbreker, Baden Powellweg 1, regiofunctie 
Bouwjaar: 1975 
Verbouwingen en/of uitbreidingen: Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden in 2008/2009. 
Oppervlakte en hoeveelheid lokalen: 3.506 m2 en 19 lokalen incl LO+1 blokhut+1 kas 
Technische beoordeling: De Baanbreker verkeert bouwkundig in matig tot redelijke staat. Er is sprake 
van achterstallig onderhoud. De technische staat vraagt om een renovatie op korte termijn (rond 
2015). Ook na een eventuele renovatie blijven de onderhoudskosten kosten hoog. Bouwtechnisch 
wordt geadviseerd ook nieuwbouw te overwegen.  
Functionele beoordeling: De gebruiksmogelijkheid van het gebouw is beperkt, omdat het gebouw is 
neergezet vanuit het denken in lokalen voor theorievakken. Het onderwijsconcept van het 
praktijkonderwijs is totaal anders. Het is een typisch jaren 70 en ondanks de veranderingen die de 
laatste 5 jaar zijn doorgevoerd oogt het gebouw wat somber en donker. Het gebouw wordt 
‘getolereerd’. In de ogen van de schooldirecteur is het gebouw niet aan te passen aan de toekomstige 
eisen die het praktijkonderwijs stelt.  
 


