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1. Inleiding 

Gemeente Goirle beschikt over een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de periode 2009 – 2016. Dit IHP heeft 

de afgelopen jaren de basis gevormd voor het uitvoeren van plannen in onderwijs- en 

kinderopvanghuisvesting. In het licht van lokale- en landelijke ontwikkelingen wenst de gemeente Goirle om te 

komen tot een nieuw IHP voor het primair- en voortgezet onderwijs voor de periode 2022 – 2037.  

Dit IHP biedt de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een dynamisch beleidsperspectief, 

geborgd in een gedragen en transparant uit te voeren meerjaren huisvestingsplan. Dit plan geeft houvast aan 

hoe om te gaan met investeringen in gebouwen voor onderwijs en kinderopvang opdat er in gemeente 

Goirle een duurzame en gezonde onderwijs- en kinderopvangomgeving kan worden voortgezet. Naast de 

ontwikkelingen van het leerlingenaantal en de technische staat van de gebouwen, zijn meer kwalitatieve 

vragen aan de orde geweest. Zowel ten aanzien van de functionaliteit van de gebouwen als ontwikkelingen 

in het aanbod van onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen. Het IHP geeft daarmee inzicht in de grootste 

knelpunten en geeft helderheid over de gewenste oplossingsrichtingen. Hierbij dient tevens aandacht te zijn 

voor zowel korte als langere termijn oplossingen. 

Het voorliggende IHP is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met:  

▪ Gemeente Goirle; 

▪ Schoolbesturen: Het Groene Lint, Edu-Ley, Tangent en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)1; 

▪ Kinderopvangorganisaties: Kober, Humankind, De Avonturiers en De Koningsbeer. 

 
1 SG De Keyzer van het schoolbestuur Biezonderwijs is doorgedecentraliseerd en maakt geen onderdeel uit van dit IHP.  

 Figuur 1 - De Kameleon 
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Het IHP biedt een perspectief voor de schoollocaties voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor 

de komende zestien jaar.  

1.1 Plan van Aanpak 

Een belangrijk uitgangspunt voor het IHP is dat het een gezamenlijk plan is van de gemeente, schoolbesturen 

en kinderopvangorganisaties. Betrokkenheid van en draagvlak bij de betrokkenen vormt de basis voor de 

aanpak. De gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben in een aantal gezamenlijke 

bijeenkomsten inzichten, standpunten en informatie onderling gedeeld om zo tot een samenhangend en 

gedragen plan te komen. 

▪ Actualisatie basisinformatie 

Voor een aantal schoollocaties is op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie een ‘factsheet’ 

gemaakt. Het gaat hier om gebouwgegevens en de ontwikkeling van vraag en aanbod op basis van de 

leerlingenprognoses. Tevens is het medegebruik van de (onderwijs)capaciteit inzichtelijk gemaakt. De 

factsheets zijn als bijlage toegevoegd aan de rapportage. 

 

▪ Visie op onderwijs en huisvesting 

Om uiteindelijk tot plannen te kunnen komen, wordt eerst de vraag beantwoord wat de gemeente, de 

schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties met hun onderwijs- en kinderopvanghuisvesting beogen. 

Thema’s als aanbod, krimp en groei, gezondheid, duurzaamheid en investeren in kinderopvang zijn 

behandeld.  

 

▪ Situatieschets per kern 

Aan de hand van de basisinformatie en het inzicht in de vooraf benoemde knelpunten en ontwikkelingen, 

is een situatieschets gemaakt van gemeente Goirle in de vorm van een zogenaamde scenariokaart. Deze 

scenariokaart geeft de knelpunten per kern in een visualisatie weer. Tijdens de werksessies is per 

school(gebouw) stilgestaan bij mogelijke ontwikkelrichtingen, samenwerking & clustering en 

karakteristieken van het onderwijs en/of huisvesting inclusief kinderopvang. Hieruit zijn verschillende 

scenario’s naar voren gekomen. 

 

▪ Scenariovorming, prioritering en oplossingsrichting 

Op basis van de scenario’s is een prioritering ontstaan met schoolgebouwen die binnen het IHP, in 

verschillende fasen, om een ingreep vragen. De basisinformatie uit de factsheets, de situatieschets per 

kern en de prioritering vormen de input voor de oplossingsrichting. De oplossingsrichting is erop gericht de 

geconstateerde knelpunten op te lossen en de geformuleerde ambities te realiseren.  

 

▪ Financiële vertaling oplossingsrichting 

Voor de oplossingsrichting worden de investeringskosten in beeld gebracht. Op basis hiervan kan 

vervolgens door de gemeente de consequentie voor de meerjarenbegroting worden gemaakt.  

 

▪ Rapportage IHP 

De situatieschets per kern, de gezamenlijke ambities en afspraken, oplossingsrichtingen en de scenario’s, 

inclusief financiële vertaling, zijn vastgelegd in het voorliggende rapport. In deze rapportage is tevens voor 

elke schoollocatie een voorstel opgenomen voor de toekomstige huisvesting. 
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1.2 Status IHP 

Dit IHP is in overleg tussen gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties tot stand gekomen. De 

partijen hebben een akkoord gegeven over de visie en ambitie op onderwijs- en kinderopvanghuisvesting. 

Het vormt daarnaast een perspectief om alle besluiten rond investeringen in huisvesting de komende jaren 

langs te leggen en kan iedere vier jaar worden geactualiseerd. Het IHP is als het ware een koersdocument en 

geen blauwdruk. Op deze manier blijft flexibiliteit (beargumenteerd) behouden.  

Het is aan alle partijen om te waarborgen dat projecten en daaraan gekoppelde investeringen mogelijk zijn. 

Het plan krijgt status met een vaststellingsbesluit vanuit de gemeenteraad. Hiermee staan de investeringen in 

de eerste vier jaar vast en weet de gemeenteraad welke investering vanaf jaar vijf en verder worden 

verwacht. Over investering na de eerste periode van vier jaar dient de gemeenteraad aparte besluiten te 

nemen. Naast de investering van de gemeente is sprake van investering vanuit het schoolbestuur in de vorm 

van een bijdrage2. Als partijen zich onverhoopt niet aan het IHP (kunnen) houden of er onderling niet 

uitkomen, dan wordt teruggevallen op de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 In paragraaf 2.4 wordt dit nader toegelicht.  
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2. Visie op onderwijs en onderwijshuisvesting 

In dit hoofdstuk is de visie op onderwijs- en kinderopvang(huisvesting) beschreven. De visie vormt het 

fundament voor het Integraal Huisvestingsplan. In een interactieve werksessie, met vertegenwoordigers van 

de schoolbesturen, de gemeente en kinderopvangorganisaties, zijn de ontwikkelingen benoemd die van 

invloed zijn op onderwijs(huisvesting) in gemeente Goirle.  

De vraag die centraal staat is: “Wat willen we de kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar in Goirle en Riel 

bieden?”. Aan de hand van verschillende thema’s wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op deze vraag. 

Vanuit visie is gezamenlijk bepaald aan welke ambities er de komende jaren gewerkt gaat worden. Het 

zorgen voor passende, toekomstbestendige en duurzame huisvesting is belangrijk omdat de huisvesting actief 

bijdraagt aan het realiseren van deze ambities. Deze ambities krijgen daarom ook een plek in het IHP. De visie 

op onderwijs per school en/of per schoolbestuur maakt geen onderdeel uit van dit IHP, maar vraagt om een 

eigen uitwerking.  

2.1 Onderwijs 

Aanbod  

Gemeente Goirle kent zeven kindcentra die elk hun eigen identiteit hebben, passend bij de wijk en de 

betreffende kinderopvang- en onderwijsorganisatie (Lokaal Educatieve Agenda, 2022). Daarmee streven de 

kindpartners naar een dekkend en thuisnabij netwerk voor de kinderen uit Goirle en Riel. Dit om bij te dragen 

aan de optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen. Daarnaast draagt het diverse onderwijslandschap eraan 

bij dat ouders en kinderen iets te kiezen hebben.   

Vanuit de gedachte dat scholen aansluiten op de behoeften per wijk/kern is de school ook de vindplaats 

voor de wijk/kern. Segregatie wordt daardoor actief tegengegaan. Een gelijkmatige spreiding en een 

uitnodigende uitstraling van scholen over de wijken draagt hieraan bij. Buurtgericht wordt geïnventariseerd 

welke andere relevante (maatschappelijke) voorzieningen van meerwaarde zijn in een schoolgebouw, 

gericht op lokale behoeften. Zo kan het schoolgebouw na schooltijd bijvoorbeeld ingezet worden voor 

cultuur, sport en spel activiteiten. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. 

Het onderwijs is continu in beweging. Dit vanuit onderwijskundige vernieuwingen, maar ook de ambitie om 

een passende plek voor ieder kind in Goirle te bieden. Dit maakt de toekomstige vorm en inhoud van het 

onderwijs onvoorspelbaar. Flexibele onderwijsruimten en meubilair zijn nodig om in te kunnen spelen op de 

steeds veranderende onderwijskundige ontwikkelingen en behoeften.  

Doorlopende leerlijn 

In Goirle wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn. Hierbij gaat het om de doorlopende leerlijn van 

voorschoolse educatie naar het primair onderwijs en van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

Dit met als doel ‘de knip’ tussen de overgang te voorkomen en dat de overgang natuurlijk en met zorg 

verloopt.      

Het streven is om de doorgaande leerlijn van de voorschoolse educatie naar het primair onderwijs te laten 

plaatsvinden in een kindcentrum. Daarnaast wordt de doorgaande leerlijn ook ingezet als er geen 

voorschoolse educatie is. De afgelopen jaren is in Goirle en Riel geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

kindcentra, waardoor iedere onderwijsvoorziening een kindcentrum vormt met een kinderopvangorganisatie. 

Om de continuïteit in de samenwerking te borgen is gelijkwaardigheid in huisvesting essentieel van belang, 

zowel in bestaande bouw als bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw stelt het vroegtijdig maken van (integrale) 

plannen in staat om het gebouw zodanig in te zetten, dat het samenwerking tussen het onderwijs en de 

kindpartners faciliteert.  
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De focus bij de transitie van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs ligt op de warme overdracht. 

Daarnaast werken de schoolbesturen samen aan verschillende initiatieven om een doorgaande leerlijn te 

realiseren.  

Tevens ligt in het voortgezet onderwijs de aandacht op het leren van vaardigheden en competenties die 

nodig zijn in het vervolgonderwijs en in de samenleving. Dit kan worden vormgegeven in samenwerking met 

het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven, zoals het aanbieden van gastlessen.  

Ruimtelijke kansen, zoals leegstand en/of nieuwbouw, bevorderen het gesprek om een inhoudelijke 

ontwikkeling van een tienerschool te onderzoeken, waarbij inhoud het uitgangspunt blijft. De aanstaande 

ontwikkeling bij het Mill Hill College kan een natuurlijk moment hiervoor zijn.   

Passend en inclusief onderwijs 

Scholen hebben per 1 augustus 2014 de zorgplicht om een passende onderwijsplek voor ieder kind aan te 

bieden. Het streven is om ieder kind zoveel mogelijk naar een basisschool te laten gaan in de buurt. Waar 

nodig worden arrangementen op maat voor kinderen ingezet. Mocht dit onvoldoende bijdragen aan de 

ontwikkeling van een kind, is de school verantwoordelijk om in overleg met ouders en schoolbesturen binnen 

de regio een passend onderwijsaanbod te realiseren (bijvoorbeeld Scholengemeenschap De Keyzer voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs in Tilburg). Daarnaast is in juli 2016 het VN-verdrag 

inzake de Rechten van Personen met een Handicap in werking getreden; landen moeten zorgdragen voor 

een inclusieve samenleving, waartoe inclusief onderwijs behoort. Schoolbesturen en de gemeente 

onderschrijven het belang van het aanbieden van passend en inclusief onderwijs. Kansengelijkheid en het 

recht op kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen is belangrijk. Kinderen hebben hiermee gelijke kansen 

op school, maar ook in de maatschappij. 

Passend en inclusief onderwijs vraagt om een ander (flexibel) ruimtegebruik. Bijvoorbeeld ruimtes waar onder 

begeleiding, zelfstandig of in kleine groepen gewerkt kan worden door leerlingen, externe zorgaanbieders 

en/of begeleiders. Schoolbesturen en de gemeente komen samen tot passende onderwijsplekken, 

afgestemd op de specifieke behoeften.  

 

In de buurt gebeurt het – regionaal initiatief Plein 013 

Scholen worden steeds meer een vind- én werkplek van allerlei (zorg)partners om een zo inclusief/dekkend 

netwerk rondom het kind (het gezin) te realiseren. Hiervoor moeten ruimtes multifunctioneel zijn, wat 

flexibiliteit van de ruimtes vraagt én van de bestemmingsdoeleinden. Dit vraagt ook letterlijk om meer 

kantoor-/consultruimtes, kleinere ruimtes om met kleinere groepen kinderen bijeen te kunnen komen, 

alsook een grote (multifunctionele) ruimte zoals een aula/theater om elkaar in grotere setting te kunnen 

ontmoeten/vieren.  

Het moet toegankelijk zijn voor mindervaliden, ruimte voor persoonlijke verzorging, veilig en ook 

aantrekkelijk voor alle doelgroepen binnen 0-13 jaar, wat niet vergeten mag worden in de speel-

/ontdekruimte, zowel binnen als buiten (gymzaal, speelzaal, techniekruimte, moestuin, fysioruimte, 

speelplaats et cetera). 

Aansluitend op het ontmoeten: een gebouw dat 'open' is. Dat wil zeggen geen segregatie in het gebouw. 

Anders ontstaat er een multifunctionele accommodatie (MFA) waar partners en kinderen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften, alsnog van elkaar gescheiden worden. Informeel ontmoeten draagt bij aan 

een inclusieve samenleving.  

Het gebouw wordt daarmee breder ingezet dan alleen voor het onderwijs en kinderopvang. Gemeente, 

onderwijs en kinderopvang trekken hierin samen op om het te realiseren.     
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2.2 Samenwerking  

Een optimale samenwerking tussen (jeugd)zorg, kinderopvang, basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal 

onderwijs versterkt het netwerk aan voorzieningen rondom de kinderen in Goirle en is daarmee van cruciaal 

belang. Waar nodig en kansrijk worden nieuwe samenwerkingen aangegaan en bestaande samenwerkingen 

inhoudelijk en ruimtelijk versterkt. Gemeenten in de regio werken onderling samen om kwalitatief goed 

speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs in de regio aan te bieden. Samen bereiken de 

scholen meer op het gebied van onderwijs en huisvesting. Het hebben van meerdere scholen en 

voorzieningen onder één dak biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om efficiënt om te gaan met voorzieningen, 

kennis en de bedrijfsvoering. Naast een intensieve onderlinge samenwerking werkt het voortgezet (speciaal) 

onderwijs actief samen met het bedrijfsleven om leerlingen voor te bereiden op de stap richting arbeid en te 

laten participeren in de maatschappij. Ook de bestaande samenwerkingen met het middelbaar, hoger en 

wetenschappelijk onderwijs blijven behouden en worden versterkt. Het versterken van de school in de wijk en 

het koppelen van maatschappelijke voorzieningen aan het schoolgebouw vragen om een goede 

inhoudelijke samenwerking met maatschappelijke partners en gemeente Goirle. 

 

2.3 Onderwijshuisvesting  

Flexibiliteit en ruimtegebruik  

Voor gemeente en schoolbesturen is het wenselijk om bestaande voorzieningen zo optimaal mogelijk vorm te 

geven, rekening houdend met inhoudelijke samenwerking, passend onderwijs en leerlingenaantallen. Bij zowel 

groei als krimp is het van belang om hierop te anticiperen met behoud van het onderwijs- en 

kinderopvangconcept.  

Bij (vervangende) nieuwbouw of renovatie is het van belang om aandacht te hebben voor toekomstige 

aanpasbaarheid. Dit betekent:  

▪ Uitbreidingsmogelijkheden: bij planvorming rekening houden met (toekomstige) uitbreiding zonder dat de 

uitbreiding het onderwijskundige of kinderopvangconcept tenietdoet.  

▪ Aanpasbaarheid: bij planvorming rekening houden met toekomstige aanpasbaarheid om groei, krimp 

en/of onderwijsontwikkeling (flexibel) op te vangen.  Het gebouw faciliteert daarmee de gebruikers en 

niet andersom. Daarnaast is er aandacht voor het installatieconcept om grote investeringen bij 

aanpassing (en veranderingen in het binnenklimaat) zoveel mogelijk te voorkomen. 

  

Nadere afspraken samenwerking 

 

Gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties hechten waarde aan de samenwerking tussen 

onderwijs en opvang (en lokaal per wijk mogelijk ook nog andere functies) om de doorgaande ontwikkellijn 

van kinderen en leerlingen te bevorderen. Rond deze samenwerking gaan partijen nader met elkaar in 

overleg (via LEA) om te komen tot nadere afspraken, met wellicht uiteindelijk een 

samenwerkingsconvenant. Onderdeel is daarbij onderscheid te maken tussen rollen, taken en 

verantwoordelijkheden in die samenwerking. Op locatieniveau wordt uitwerking gegeven aan een 

eventueel samenwerkingsconvenant via school- en pedagogische plannen. 

Vanwege het belang van de samenwerking is het belangrijk om te investeren in huisvesting voor 

kinderopvang evenals de gelijkwaardigheid van onderwijs en opvang. Dit vormt vooralsnog de basis voor 

het uitgangspunt van denken, in afwachting en vooruitlopend op een eventueel 

samenwerkingsconvenant. Hiermee wordt ook inhoud gegeven aan de plannen die in het Regeerakkoord 

staan rondom de positie van kinderopvang. 
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▪ Transformeren van functie: bij scholen in kleine kernen (constructief) rekening houden met het 

transformeren van schoolgebouwen naar een andere functie voor het schoolgebouw. Dit betekent dat 

bij de planvorming rekening wordt gehouden met het veranderen van functie naar bijvoorbeeld 

woningen. Belangrijk aandachtspunt is dat de transformeerbaarheid niet ten koste mag gaan van de 

bruikbaarheid van het gebouw voor het onderwijs.  

Indien een situatie ontstaat waarbij een onderwijsvoorziening te maken heeft met leegstand, dan bepaalt de 

onderwijsorganisatie zelf in hoeverre leegstand een (financieel) probleem is. Indien de leegstand structureel is, 

dient in afstemming met de gemeente een plan opgesteld te worden om de leegstand terug te dringen en 

daarmee de capaciteit af te stemmen op de behoefte. Deze plannen dienen afgestemd te zijn op de 

toekomstige normatieve ruimtebehoeften (aantal leerlingen) en (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen 

een gebied (bijvoorbeeld dorpsontwikkelingen). Het uitgangspunt is niet te bouwen voor leegstand. Dit vanuit 

de filosofie dat de voorzieningen bekostigd zijn of worden met maatschappelijke middelen. Investeringen 

worden daarom beargumenteerd en maatschappelijk verantwoord gepleegd. Bij het maken van integrale en 

toekomstbestendige plannen wordt vanzelfsprekend ook gekeken naar het huisvesten van opvangfuncties 

en/of overige partners.  

 

Primair onderwijs 

Vanuit de gedachte van kindcentra zijn onderwijs en kinderopvang op basis van gelijkwaardigheid gehuisvest 

in het gebouw. Dit betekent dat bij vraagstukken rond krimp of groei kinderopvang niet vertrekt voor het 

onderwijs, maar in overleg tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang wordt gekeken naar oplossingen. 

Deze werkwijze geeft onderwijs- en kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om per situatie maatwerk te 

leveren, waarbij het uitgangspunt is om de continuïteit te borgen die noodzakelijk is om te kunnen bouwen 

aan en participeren in langdurige inhoudelijke samenwerking. Concreet: de groei van de school mag niet 

leiden tot het wijken van de kinderopvang. Dit vraagt wel om afspraken binnen het IHP hoe een eventuele 

uitbreiding bekostigd wordt en welke dekking daar tegenover staat (zie hiervoor paragraaf 2.5). 

Een ander belangrijk element is dat de schoolorganisatie een geheel vormt en als zodanig kan functioneren. 

Daarom is het van belang om onderwijs zoveel als mogelijk vanuit één locatie aan te bieden opdat 

groepsdoorbrekend onderwijs en onderwijs op maat in groepen goed georganiseerd kan worden. De school 

vormt samen met de kinderopvang een geheel en wordt op een locatie gehuisvest (of kinderopvang in 

directe nabijheid). In voorkomende gevallen treden gemeente en schoolbesturen in overleg bij een 

capaciteitsvraagstuk over medegebruik. Hierbij is het uitgangspunt dat zo veel mogelijk gebruik gemaakt 

wordt van leegstand elders voordat een uitbreiding plaatsvindt.  

Duurzaamheid 

Binnen het IHP worden, in lijn met de duurzaamheidsambitie van Goirle en geldende wet- en regelgeving, 

duurzaamheidsambities geformuleerd voor onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting, gefinancierd met 

maatschappelijke middelen vanuit overheidswege, wordt aangemerkt als maatschappelijk vastgoed.  
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Energie 

Voor nieuwbouw ligt de ambitie hoger dan het Bouwbesluit (1 januari 2021) waarin Bijna Energie Neutraal 

(BENG) als eis geldt. De ambitie ligt op een Energie Neutraal Gebouw (ENG) en daarmee is het saldo 

energieverbruik en energieopbrengst, met betrekking tot gebouwgebonden energie, nul. Daarnaast wordt 

gasloos gebouwd. Voor renovatie geldt dat BENG beredeneerd zoveel mogelijk wordt gehaald.  

Daarnaast kan een schoolgebouw ook energieopwekkend zijn met behulp van zonnepanelen. De gemeente 

draagt zorg bij nieuwbouw voor het aantal PV-panelen dat vereist is om te voldoen aan de uitgangspunten 

zoals beschreven in het IHP. Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om voor eigen rekening meer PV-panelen te 

realiseren. Met voldoende dakoppervlak kunnen zonnepanelen op een school een bijdrage leveren aan een 

energieneutrale wijk. Om wijken aardgasvrij te maken is de gemeente op dit moment bezig met het opstellen 

van een Plan van Aanpak. Schoolgebouwen worden meegenomen in de gekozen route per wijk.  

NB: het elektriciteitsnetwerk is op dit moment niet berekend om grote elektriciteitsstromen op te vangen en 

daarmee is terug leveren van energie een probleem (toestemming netbeheerder).  

Definities 

 

BENG: Bijna Energieneutraal Gebouw 

BENG is van toepassing op de gebouwgebonden energie. De gebruikgebonden energie zoals energie 

voor smartboards, laden van ICT-apparatuur en keukenfaciliteiten wordt buiten beschouwing gelaten. De 

energieprestaties voor BENG-gebouwen worden vastgelegd aan de hand van drie eisen: 

▪ De maximale energiebehoefte in kWh/m2/jaar; 

▪ Het maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh/m2/jaar; 

▪ Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 

Het is per project maatwerk hoe aan deze prestatie-eisen kan worden voldaan. Meer informatie is te 

vinden op de website van RVO. 

ENG: Energieneutraal gebouw 

Ook hier draait het om gebouwgebonden energie. De gebruikgebonden energie wordt buiten 

beschouwing gelaten. Het verschil met BENG is dat het saldo energieverbruik en opbrengst, ten aanzien 

van de gebouwgebonden energie, nul is. 

Nul op de meter 

Bij een nul-op-de-meter-gebouw wordt zowel het gebouwgebonden als het gebruikgebonden 

energieverbruik gecompenseerd. Het verschil met ENG is dat het saldo energiegebruik en -opbrengst, ten 

aanzien van de gebouwgebonden en gebruikgebonden energie, nul is. 

 

 

 

 

Verduurzamen als maatregel in dit IHP – op natuurlijke momenten 

 

Verduurzamen van gebouwen vindt plaats bij natuurlijke momenten zoals (vervangende) nieuwbouw en 

renovatie. Schoolbesturen zijn vrij om, binnen de mogelijkheden die zij hebben, zelf maatregelen te treffen 

met betrekking tot het verduurzamen van onderwijsgebouwen.  

Bij situaties die voortkomen uit de Wet Milieubeheer is een spanning tussen de verplichtingen en de 

bekostiging. Een schoolbestuur ontvangt geen aanvullende bekostiging om maatregelen die voortkomen 

uit de Wet Milieubeheer (erkende maatregelenlijst energiebesparing) te financieren. De gemeente is niet 

verantwoordelijk voor het realiseren van deze maatregelen. Wel heeft de gemeente een 

toezichthoudende taak in deze. Omdat beide partijen geen aanvullende bekostiging ontvangen is het in 

de praktijk lastig om tot realisatie van de voorzieningen te komen. Gemeente en schoolbesturen blijven 

hierover in gesprek. 
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Circulaire economie 

Het streven naar een duurzame samenleving vraagt tevens een bewust en verantwoordelijk gebruik van 

grondstoffen. De ontwikkeling naar een circulaire economie, een economie zonder verspilling van 

grondstoffen en uitputting van de hulpbronnen van de aarde, vormt hiervoor de basis. Vanuit 

milieudoelstellingen kan het een afweging zijn om voor nieuwe en bestaande gebouwen te gaan werken met 

een registratie in een grondstoffendatabank. Dit bevordert het hergebruik van grondstoffen wat de 

duurzaamheid ten goede komt. Daarnaast draagt het bij aan het uitwisselen van kennis.  

Klimaatadaptatie  

Om in de toekomst een veilig en leefbaar Goirle te behouden wordt er gewerkt aan volledige 

klimaatbestendigheid en veel meer biodiversiteit. Door klimaatverandering is er steeds meer sprake van 

extreme buien en lange perioden van droogte en hitte in de bebouwde omgeving. Klimaatadaptatie is een 

instrument waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat, waardoor 

klimaatbestendigheid ontstaat. Het onderwerp klimaatadaptatie raakt aan verschillende andere 

(beleids)velden. Belangrijke relaties zijn er onder andere met groenvoorziening, gebruik en inrichting van de 

openbare ruimte, bebouwing, (regen)wateroverlast en droogte. Voor de schoolomgeving is het van belang 

om te anticiperen op meer groen (daar waar mogelijk met biodiversiteit) en het verminderen van bestaande 

verharding en/of het tegengaan van nieuwe verharding. Voorbeelden zijn het vergroenen van het 

schoolplein of de daken. Voor schoolpleinen geldt dat waar mogelijk ook gekeken wordt naar slimme 

combinaties tussen schoolpleinen en openbare speelplaatsen. 

Gezondheid  

Een goed binnenklimaat is belangrijk voor goede leerprestaties. De ontwikkelingen rondom de Covid-19 

pandemie benadrukken het belang van een goed binnenklimaat. Een gezonde school is een schoolgebouw 

met een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, 

comfort, licht en geluid. Gezonde scholen dragen bij aan een duurzaam gebouw, omdat ze het 

energieverbruik terugdringen en de CO2-uitstoot beperken. In de praktijk zijn vooral de CO2-concentratie en 

de binnentemperatuur vaak te hoog als gevolg van slechte ventilatie. Daarnaast draagt een gezond klimaat 

in het gebouw bij aan de leerprestaties en vermindert het gezondheidsklachten. Bij nieuwbouw of renovatie 

van schoolgebouwen geldt als uitgangspunt het kwaliteitsniveau Frisse Scholen Klasse B en de vereisten die 

gelden voor kinderopvangvoorzieningen. Hierdoor ontstaat een goed binnenklimaat.  

Voor bestaande gebouwen (niet zijnde renovatie) is de ambitie om ook een goed binnenklimaat te realiseren. 

De investeringen die een goed binnenklimaat realiseren, worden gewogen en in relatie gebracht met het 

perspectief (nog te verwachten gebruiksduur) van het gebouw. Gemeente, schoolbesturen en kinderopvang 

hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ambitie van een goed binnenklimaat in bestaande 

gebouwen te realiseren. Vanuit het schoolbestuur kan de bestaande situatie in beeld worden gebracht 

inclusief inzicht in de benodigde maatregelen. Vervolgens wordt de koppeling gelegd met geplande 

investeringen vanuit het onderhoudsplan. In de praktijk blijkt dat het realiseren van een goed binnenklimaat 

vraagt om meer installaties aan te brengen. Dit heeft qua financiën enerzijds een investeringskant en 

anderzijds een exploitatiekant. Het aanbrengen van installaties betekent in de praktijk vaak een verhoging 

van het energieverbruik en de onderhoudscomponent voor schoolbesturen. Indien in een bestaand gebouw 

een investering in het binnenklimaat aan de orde is, dan is het in eerste instantie aan het schoolbestuur (al 

dan niet samen met de kinderopvang) om te verkennen of ze de investering kan plegen. De 

kinderopvangorganisatie investeert zelf of voldoet de bekostiging van de gepleegde investeringen (voor het 

deel dat ze gebruiken) via een huurvergoeding. Alle betrokken partijen maken samen een beargumenteerde 

keuze.  
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Een ander aspect van gezondheid is het bevorderen van bewegen in en rond het schoolgebouw. Net als bij 

een gezond binnenklimaat draagt bewegen bij aan goede leerprestaties en de ontwikkeling van een kind. 

Om kinderen op school uit te dagen tot meer bewegen, moet de schoolomgeving als zodanig ingericht 

worden. Denk hierbij aan hoogteverschillen, klimmuren en meubilair dat bewegen stimuleert, maar ook 

activiteiten die de school organiseert: beweegactiviteiten in de pauze en naschoolse sportactiviteiten. Bij de 

bestaande locaties wordt de buitenruimte gehandhaafd en kan gekeken worden naar het ‘vergroenen’ van 

de pleinen. Voor nieuwbouw of renovatie wordt de omvang van de buitenruimte van belang geacht. Voor 

de kinderopvang wordt voldaan aan de geldende regelgeving (ook bij bestaande bouw). Voor het onderwijs 

wordt voorgesteld de laatste actualisatie van de verordening aan te houden en te formaliseren3, waardoor 

voldoende speelterrein ontstaat en dit dus bijdraagt aan het bevorderen van beweegmogelijkheden. Het is 

aan het schoolbestuur en de kinderopvangorganisaties om de buitenruimte en binnenruimte op een 

interessante wijze vanuit de gezamenlijke pedagogische visie vorm te geven en in te richten. Daarnaast kan 

ook gedacht worden aan het realiseren van onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen nabij of samen met 

sportvoorzieningen. 

2.4 Maatregelen in het IHP 

Voor elke voorziening wordt binnen het IHP een maatwerkscenario beschreven dat leidend is voor de 

maatregelen en investeringen die de komende jaren door gemeente en schoolbesturen gepleegd worden.  

In het IHP wordt een vijftal scenario’s voor gebouwen onderscheiden: 

1. Nieuwbouw; 

2. Renovatie; 

3. Positie herschikking; 

4. In stand houden; 

5. Afstoten.  

In onderstaande tabel worden de scenario’s benoemd. Daarbij wordt voor elk van de scenario’s 

aangegeven bij wie de verantwoordelijkheid ligt en wat het bijbehorende budget is.  

Optie Scenario Verantwoordelijkheid 

uitvoering 

Verantwoordelijkheid 

budget 

Budget (bijdrage 

gemeente) 

1 Nieuwbouw Gemeente en/of 

schoolbestuur 

Gemeente  100% norm 

nieuwbouw 

2 Renovatie Gemeente en schoolbestuur Gemeente en 

schoolbestuur 

70% norm 

nieuwbouw 

3 Positie 

herschikking  

Gemeente en 

schoolbestu(u)r(en) 

Gemeente en 

schoolbestuur 

PM 

4 In stand 

houden 

Schoolbestuur Schoolbestuur  MI-vergoeding 

5 Afstoten  Schoolbestuur n.v.t. n.v.t. 
Tabel 1 - Scenario’s en verantwoordelijkheden IHP 

 

 
3 Dit betekent dat 3 vierkante meter per leerling wordt aangehouden met een maximum omvang van het schoolplein van 1.800 vierkante 

meter. 

Investeringen in binnenklimaat 

 

Voor investeringen in het binnenklimaat is ook een spanning aanwezig vanuit investeringen. Zowel 

gemeente als schoolbesturen ontvangen hiervoor geen aanvullende bekostiging. Beide zien wel de 

noodzaak tot investeringen. Binnen het IHP wordt bij bestaande gebouwen ervoor gekozen investeringen 

in binnenklimaat mee te nemen op natuurlijke momenten, zoals renovatie of grote 

onderhoudsinvesteringen, tenzij vanuit de Rijksoverheid aanvullende bekostiging volgt. 
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Per scenario wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. Hierbij wordt gesproken over gemeente en 

schoolbesturen vanuit hun positie als mogelijke bouwheren. 

 

Nieuwbouw   
Voor vervangende nieuwbouw geldt vanaf 2021 aangescherpte wet- en regelgeving omtrent de 

kwaliteit van schoolgebouwen en daarbij duurzaamheid in het bijzonder. Het Bouwbesluit en 

vigerende wet- en regelgeving is altijd van kracht. Binnen het Bouwbesluit is bijvoorbeeld Frisse Scholen 

klasse B uitgangspunt. De aangescherpte regelgeving vanuit Europa bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwbouw 

van overheidsgebouwen (inclusief scholen) in Nederland BENG moeten zijn (zie 2.4). Daarnaast wordt 

nieuwbouw aardgasloos gerealiseerd. De gemeente Goirle en schoolbesturen hebben een hogere ambitie 

ten aanzien van duurzaamheid. Het is verstandiger om de spreekwoordelijke lat nu hoger te leggen door 

gericht op de toekomst te investeren in ENG, deze extra stap is nu goedkoper dan later alsnog corrigeren. De 

gemeente bekostigt het wettelijke deel (BENG), bouwbesluit en Frisse Scholen Klasse B. De stap van BENG 

naar ENG is te realiseren middels een schoolbestuurlijke bijdrage. Indien uit een businesscase blijkt dat het 

schoolbestuur de bijdrage niet of niet geheel kan leveren, dan zuivert de gemeente deze aan. 

Voor het realiseren van vervangende nieuwbouw gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie ENG is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

gemeente en schoolbesturen als mogelijke bouwheren. Hierin worden de wettelijke eisen ten aanzien van 

duurzaamheid gevolgd, deze zijn leidend. 

▪ De gemeente is in het verlengde van nieuwe regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG 

en overige wettelijke voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen. 

▪ De schoolbesturen dragen bij aan het behalen van duurzaamheidsambities, de stap naar ENG, via een 

financiële bijdrage. Schoolbesturen hebben hiervoor twee mogelijkheden die zij kunnen onderzoeken. 

Deze zijn:  

─ Een bijdrage per bruto vierkante meter, onderbouwd door een (positieve) businesscase per situatie, 

voor het behalen van duurzaamheidsambities die bovenwettelijk zijn, zoals onderdelen van de Frisse 

Scholen (minimaal Frisse Scholen klasse B) of het realiseren van ENG in plaats van BENG.  

─ Een bijdrage uit inbreng van uitgespaarde of uitgestelde onderhoudsmiddelen.  

▪ Voor de bijdrage geldt dat deze mogelijk zijn mits deze bestaan uit een exploitatiegerichte investering 

met een redelijke terugverdientijd van 15 jaar. Daarnaast geldt voor het primair onderwijs dat de bijdrage 

past binnen de kaders van het Onderwijsaccountants-protocol. 

▪ Een voorwaarde voor een investering door de gemeente is dat schoolbesturen onderzoeken hoeveel zij 

financieel kunnen bijdragen. Dit alles binnen de geldende wet- en regelgeving. 

▪ Het schoolgebouw wordt aardgasloos gerealiseerd. 

▪ Kwaliteitsniveau Frisse Scholen B. 

▪ Bij vervangende nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van ten minste 40 jaar. 

▪ Voor vervangende nieuwbouw voor het primair onderwijs wordt uitgegaan van een bandbreedte voor 

het stichtingskostenbedrag van € 3.100 - € 3.5504 per bruto vierkante meter (prijspeil november 2021), 

inclusief een jaarlijkse indexering van 5% in de eerste vier jaar en 2% in de daaropvolgende jaren.  

▪ Bij het daadwerkelijk maken van de nieuwbouwplannen wordt nogmaals gekeken hoe de feitelijke 

leerlingenaantallen zich verhouden tot de leerlingenprognoses en wordt de omvang van de nieuwbouw 

definitief bepaald. 

 

Het realiseren van uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van vervangende nieuwbouw. Vaak gaat 

het hier om kleinere projecten waardoor het bedrag voor nieuwbouw kan oplopen. Bij een dergelijke kleine 

uitbreiding is het duurzaamheidsconcept van het bestaande gebouw leidend en wordt gestreefd naar 

minimaal BENG. 

 
4 De bandbreedte is afhankelijk van het type onderwijs (po of vo) en de grootte van de locatie (aantal leerlingen). 
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Renovatie 
De VNG heeft samen met de koepelorganisaties PO-Raad en VO-Raad een advies tot wijziging van 

de wet ingediend, waaronder het toevoegen van renovatie als alternatief voor vervangende 

nieuwbouw. In het advies van de VNG, PO-raad en VO-raad wordt het uitgangspunt gehanteerd dat 

renovatie dient te worden beschouwd als een volwaardig alternatief voor vervangende nieuwbouw, om de 

levensduur van schoolgebouwen met ten minste 20 jaar te verlengen waarbij het gebouw weer voldoet aan 

de functionele eisen en kwaliteitseisen. Hierbij zijn ook de wettelijke eisen van toepassing en de ambities van 

vervangende nieuwbouw worden zo veel mogelijk benaderd. Een voorbeeld vormt het voldoen aan BENG. 

Dit is in bestaande bouw niet volledig haalbaar, maar wordt beredeneerd zo veel mogelijk gehaald. Verder 

wordt per casus bezien op welke wijze renovatie verantwoord is qua investeringen versus opbrengst. De 

afweging voor een levensduurverlengende renovatie wordt gemaakt wanneer een gebouw 40 jaar in gebruik 

is geweest zonder grootschalige tussentijdse investeringen. Bij renovatie wordt gekeken naar: 

▪ Functionele staat: verbeteren van de functionaliteit (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten 

onderwijsconcept); 

▪ Technisch staat: levensduurverlenging door investering in bouwkundige en installatietechnische ingrepen, 

evenals veiligheid indien noodzakelijk; 

▪ Ruimtelijke staat; 

▪ Verduurzaming van het gebouw: benaderen ambitie BENG. 

Verder wordt bij renovatie het kwaliteitskader primair- en voortgezet onderwijs als richtlijn gehanteerd. Op 

basis hiervan maken gemeente en schoolbestuur een gerichte afweging van te nemen maatregelen of 

maatregelen die achterwege worden gelaten, vervat in een businesscase annex maatregelenplan. 

Onderdeel van de businesscase is een vergelijking met de kosten van vervangende nieuwbouw op basis van 

kapitaallastniveau inclusief eenmalige investeringen zoals tijdelijke huisvesting. Indien de kosten te veel 

oplopen kan vervangende nieuwbouw de te prefereren keuze zijn in verband met het halen van maximaal 

rendement uit het inzetten van maatschappelijke middelen (lees: lage structurele lasten). De businesscase 

bestaat ten minste uit inzicht in: 

▪ De kosten van instandhouding op basis van het uitgevoerde onderhoud van de afgelopen vijf jaar en een 

actueel meerjaren onderhoudsplan; 

▪ De staat van het gebouw op basis van een objectieve schouw conform de systematiek van de 

verordening aangevuld met een gebrekenrapportage inclusief indicatie van de benodigde investeringen 

om deze op te lossen; 

▪ Benodigde aanpassingen op basis van een actueel ruimteprogramma (inhoudelijke wensen kindcentrum) 

en op basis van de meest actuele leerlingenaantallen en leerlingenprognoses; 

▪ Benodigde investeringen voor vernieuwen van bouwkundige en installatietechnische aspecten om te 

voldoen aan minimaal bouwbesluit 2012 inclusief Frisse Scholen Klasse B; 

▪ Benodigde investeringen voor verduurzaming naar BENG en eventueel ENG; 

▪ Wet- en regelgeving op het gebied van binnenklimaat; 

▪ De actuele boekwaarde; 

▪ Benodigde tijdelijke huisvesting of andere investeringen. 

Voor zowel renovatie als nieuwbouw wordt een investeringsraming op kengetallenniveau gemaakt. Deze 

investeringen worden vertaald naar een kapitaallast op basis van actuele parameters, zoals rekenrente en 

afschrijvingstermijnen, van de gemeente Goirle. Bij nieuwbouw wordt ook het eenmalig afboeken van de 

boekwaarde betrokken. 

Voor de realisatie van een renovatie gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ Het realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen op basis van 

genoemde businesscase annex maatregelenplan; 

▪ De kosten voortkomend uit de gebrekenrapportage betreffen onderhoudswerkzaamheden en zijn voor 

rekening van het schoolbestuur vanuit haar onderhoudsverplichting; 
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▪ De gemeentelijke bijdrage is maximaal 70% van de investering voor vervangende nieuwbouw per bruto 

vierkante meter met een jaarlijkse indexering van 5% in de eerste vier jaar en 2%5 in de daaropvolgende 

jaren. Het percentage van 70% vormt het kantelpercentage vanaf wanneer vervangende nieuwbouw 

vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verantwoorder is6. Deze gemeentelijke bijdrage wordt niet 

overschreden. Zo wel, dan is in de businesscase beargumenteerd aangeven waarom dit gebeurt7. De 

gemeentelijke bijdrage is een invulling van het voorstel vanuit de VNG en PO-raad dat de gemeente 

bijdraagt in de bekostiging van renovatie. Daarmee wordt vooruitgelopen op de verwachte nieuwe 

wetgeving waarin renovatie als voorziening wordt opgenomen; 

▪ De schoolbesturen dragen bij aan het behalen van duurzaamheidsambities via een financiële bijdrage. 

Schoolbesturen hebben hiervoor twee mogelijkheden die zij onderzoeken. Deze zijn:  

─ Een bijdrage per bruto vierkante meter, onderbouwd door een (positieve) businesscase per situatie, 

voor het behalen van duurzaamheidsambities die bovenwettelijk zijn, zoals onderdelen van de Frisse 

Scholen; 

─ Een bijdrage uit inbreng van uitgespaarde of uitgestelde onderhoudsmiddelen. Door het in beeld 

brengen van de onderhoudsstaat van het bestaande gebouw, middels een gebrekenrapportage 

voorzien van financiële doorrekening van geconstateerde punten, ontstaat een beeld van de 

huidige onderhoudsverplichting van het schoolbestuur. De uitkomst vormt de onderbouwing van het 

tweede deel van de bijdrage die een school levert;  

▪ Voor de bijdrage geldt dat deze mogelijk zijn mits deze bestaan uit een exploitatiegerichte investering 

met een redelijke terugverdientijd van 15 jaar. Daarnaast geldt voor het primair onderwijs dat de bijdrage 

past binnen de kaders van het Onderwijsaccountantsprotocol. Dit kan onderbouwd worden in de 

businesscase;  

▪ Minimaal kwaliteitsniveau Frisse Scholen B; 

▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met ten minste 20 jaar verlengen. 

In het proces om te komen tot een afweging voor renovatie zijn twee spelregels van toepassing: 

▪ Indien er aanleiding is om de bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter discussie te stellen, 

kan een gebrekenrapportage inclusief maatregelen opgesteld worden ter onderbouwing; 

▪ Er kunnen argumenten zijn om een bestaand gebouw toch te handhaven in plaats van (vervangende) 

nieuwbouw. Dit dient uitgebreid beargumenteerd te worden in een businesscase.  

 
 

 

Positie herschikking  
Dit betreft een activiteit waarbij twee onderwijsvoorzieningen een herschikking ondergaan waarbij 

schoolgebouwen onderling uitgeruild worden. Het doel is dat beide scholen daarmee meer passend 

gehuisvest zijn. Dit is een vorm van duurzaam hergebruik van bestaand vastgoed waarbij mogelijk een 

beperkt budget voor aanpassing, inhuizen, et cetera nodig is. 

 

 

 
5 Genoemde indexeringspercentages zijn een advies van ICSadviseurs. De gemeente kan hiervan afwijken.  
6 In de huidige bouwconjunctuur staat de 70% regel onder druk. Dit betekent dat de kosten voor renovatie de kosten voor (vervangende) 

nieuwbouw benaderen of zelfs overstijgen. Daarmee kan (vervangende) nieuwbouw in meer situaties een meer verantwoordelijke keuze zijn.   
7 Voorbeelden van argumenten kunnen zijn: monumentale status, beeldbepalend gebouw, geen alternatieve locatie beschikbaar, hoge 

boekwaarde van een gebouw en (kwalitatief) verschillende bouwdelen (met verschillende bouwjaren).   

Wetgeving rond renovatie 

 

Voor renovatie als voorziening in de onderwijshuisvesting is door het Rijk wetgeving in de maak. De 

verwachting is dat deze in 2023 een feit wordt. Tot het moment dat de wetgeving van kracht is gelden 

bovenstaande spelregels voor levensduurverlengende renovatie. 
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In stand houden 
Dit betreft een activiteit van het schoolbestuur om een bestaand gebouw in stand te houden. Voor 

het kwaliteitsniveau geldt dat voor het gebouw een adequaat niveau gehandhaafd dient te 

worden. Hiervoor zet zij de materiële instandhoudingsvergoeding in. Deze activiteit vergt geen bijdrage vanuit 

de gemeente. Mogelijk wordt een schoolbestuur wel geconfronteerd met verplichte maatregelen vanuit het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer.  

Daar waar het gaat om functionele aanpassingen kan het schoolbestuur een dialoog starten met de 

gemeente. Op zo’n moment kan er worden gekozen voor een renovatie. Indien hier geen sprake van is, dan 

is de school zelf verantwoordelijk voor functionele aanpassingen.  

 

 

Afstoten 
Dit betreft gebouwen die niet langer als schoolgebouw in gebruik blijven en teruggegeven worden 

conform verordening Onderwijshuisvesting aan de desbetreffende gemeente. Daarmee worden ze 

onttrokken aan de onderwijsbestemming. 

2.5 Investering in huisvesting kinderopvang 

Kinderopvang en onderwijs werken inhoudelijk samen. Om deze reden is huisvesting van kinderopvang een 

belangrijk gegeven. De huisvesting van kinderopvang en onderwijs zijn gelijkwaardig aan elkaar. De opvang 

wijkt bij groei van het onderwijs niet. Bij nieuwbouw- of renovatieopgaven wordt integraal gekeken naar de 

huisvesting van zowel onderwijs als opvang. 

Het streven is te komen tot gezamenlijke huisvesting waar de kans zich voordoet. De investering in huisvesting 

die daarbij hoort kan op twee manieren worden gefinancierd:  

▪ De kinderopvangorganisatie zelf;  

▪ De gemeente investeert en middels een huurvergoeding ontvangt de gemeente de investering terug.  

Wanneer de gemeente investeert in huisvesting kinderopvang dan ontvangt de gemeente hiervoor een 

kostprijsdekkende huurvergoeding. Een eventueel bestaande huurovereenkomst wordt op dat moment dan 

aangepast.  

De actualisatie van huurafspraken vindt plaats tijdens investeringsmomenten (investering in huisvesting voor 

onderwijs of kinderopvang). Bestaande huurafspraken worden tot die tijd in stand gehouden.    
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3. Inzicht in vraag en aanbod 

3.1 Vraag en aanbod 

Binnen het thema vraag en aanbod wordt de beschikbare onderwijscapaciteit vergeleken met de 

toekomstige normatieve ruimtebehoefte aan onderwijscapaciteit in 2037. De leerlingenprognoses zijn de basis 

voor de berekening van de ruimtebehoefte. Medegebruik/verhuur, bijvoorbeeld door een 

kinderopvangorganisatie, is bij het bepalen van het ruimtetekort/-overschot niet meegenomen in de 

berekening. 

Basisgeneratie 

De meest actuele leerlingenprognoses (Pronexus, 2021) geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van het 

aantal leerlingen in de komende jaren. Pronexus geeft daarbij aan: “In de ramingen van leerlingenaantallen 

zijn twee ontwikkelingen verwerkt. Dit zijn de trends in de omvang van de basisgeneratie in de afzonderlijke 

gebieden van de gemeente Goirle en de schoolkeuze. Bij de opzet van de prognoses zijn cijfers verwerkt met 

een uitsplitsing van leerlingen naar herkomstgebied”. 

De basisgeneratie geeft de omvang weer van de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% 12-jarigen voor de 

berekening van leerlingenprognoses in het primair onderwijs. In onderstaande tabel wordt de basisgeneraties 

in de gemeente Goirle weergeven.  

Wijk/kern  2022 2024 2028 2032 2037 
∆ 2022 - 

2037 

Nw. Erven-Hellen 525 487 393 394 417 -108 

Centrum-West 525 491 468 499 504 -21 

Gr.donck-Gr. Akkers 514 488 432 431 453 -61 

Centrum-Oost 151 169 172 176 168 17 

Riel 295 286 277 277 277 -18 

Boschkens Oost 116 165 409 438 410 294 

Boschkens West 183 169 150 134 122 -61 

TOTAAL 2.309 2.255 2.301 2.349 2.351 42 
Tabel 2 - Basisgeneratie 4 - 12 jaar gemeente Goirle 

Woningbouwontwikkelingen 

De prognose van deze basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het 

verleden hebben voorgedaan, maar met name de aannames in groei en trends voor de toekomst. Een 

belangrijk component daarvan zijn de woningbouwontwikkelingen. In de komende 16 jaar worden er in totaal 

ca. 1.500 woningen aan de voorraad toegevoegd. In Centrum-West, Centrum-Oost en Boschkens Oost 

vinden de grootste ontwikkelingen plaats (> 200 woningen). Deze woningbouwontwikkelingen en ‘mutaties’ 

van de woningvoorraad zijn vastgesteld en/of onherroepelijk. Daarmee behoren zij tot de ‘harde’ 

plancapaciteit en zijn de gevolgen voor de leerlingontwikkeling opgenomen in de prognoses. Een 

totaaloverzicht van de woningvoorraad in de gemeente is opgenomen in onderstaande tabel.  
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Wijk/kern  2022 2024 2028 2032 2037 
∆ 2022 – 

2037 

Nw. Erven-Hellen 2.094 2.094 2.094 2.094 2.094 0 

Centrum-West 3.177 3.226 3.423 3.498 3.498 321 

Gr.donck-Gr. Akkers 2.048 2.048 2.048 2.048 2.048 0 

Centrum-Oost 1.156 1.345 1.405 1.405 1.405 249 

Riel 1.188 1.201 1.253 1.253 1.253 65 

Boschkens Oost 472 626 1.242 1.242 1.242 770 

Boschkens West 469 478 516 516 516 47 

TOTAAL 10.604 11.018 11.981 12.056 12.056 1.452 
Tabel 3 – Ontwikkeling woningvoorraad gemeente Goirle 

Leerlingenprognoses 

Op basis van de basisgeneratie en een belangstellingspercentage is door Pronexus vervolgens de 

leerlingenprognose per school opgesteld. Deze prognoses worden gehanteerd als uitgangspunt in dit IHP. 

Tabel 4 geeft een overzicht van de wijken en de bijbehorende scholen. Tabel 5 laat vervolgens de 

leerlingenprognose per wijk zien.  

Wijk/kern  School  

Nw. Erven-Hellen Open Hof en Den Bongerd 

Centrum-West De Kleine Akkers en Kameleon 

Gr.donck-Gr. Akkers De Regenboog en ’t Schrijverke 

Centrum-Oost -  

Riel De Vonder 

Boschkens Oost De Bron 

Boschkens West -  
Tabel 4 – wijken met de bijbehorende scholen 

  Oktobertelling Prognose →      
Verschil (%) 

Wijk /Kern 2022 2024 2028 2032 2037 

Nw. Erven-Hellen 789 748 653 660 682 -14% 

Centrum-West 255 245 235 247 252 -1% 

Gr.donck-Gr. Akkers 740 720 726 740 748 1% 

Centrum-Oost - - - - - - 

Riel 262 261 256 257 258 -2% 

Boschkens Oost 297 348 506 523 505 70% 

Boschkens West - - - - - - 

TOTAAL 2.343 2.322 2.376 2.427 2.445 4% 

Tabel 5 – Oktobertelling en prognoses aantal leerlingen basisonderwijs 
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Uit de tabellen is op te maken dat volgens de prognose uit 2021 de leerlingenaantallen van het basisonderwijs 

met 5% toenemen naar 2037. Wel zijn verschillen te zien per wijk. De grootste toename is te verwachten in de 

wijk Boschkens Oost, inherent aan de woningbouwontwikkelingen. Met een toename van 70% vindt er meer 

dan een verdubbeling van het aantal leerlingen plaats in deze wijk. In de wijken Centrum-West en Gr.donck-

Gr. Akkers en Riel blijven de leerling aantallen relatief stabiel. In de wijk Nw. Erven-Hellen wordt een afname 

van ca. 14% verwacht.   

Capaciteit 

Het aantal leerlingen op een school bepaalt de benodigde normatieve ruimtebehoefte in vierkante meters. In 

onderstaande tabel zijn de huidige normatieve ruimtebehoefte en de normatieve ruimtebehoefte in 2037 

afgezet tegen de huidige onderwijscapaciteit. Voor de normatieve ruimtebehoefte in 2037 zijn de 

leerlingenprognoses van Pronexus uit 2021 gebruikt.  

Kern  
beschikbare 

capaciteit 
(m² bvo onderwijs) 

Ruimtebehoefte (m² bvo onderwijs) 

2022 2024 2028 2032 2037 

Nw. Erven-Hellen 4.244 
4.369 4.162 3.684 3.720 3.830 

gemiddeld 7% overschot 

Centrum-West 2.261 
1.683 1.647 1.595 1.657 1.668 

gemiddeld 29% overschot 

Gr.donck-Gr. Akkers 4.739 
4.122 4.021 4.052 4.122 4.162 

gemiddeld 14% overschot 

Centrum-Oost 0 
          

geen scholen in deze kern 

Riel 1.493 
1.518 1.513 1.488 1.493 1.498 

gemiddeld 1% tekort 

Boschkens-Oost 2.383 
1.694 1.950 2.745 2.831 2.740 

gemiddeld 0% tekort/overschot 

Boschkens-West 0 
          

geen scholen in deze kern 

TOTAAL BO 15.120 
13.385 13.293 13.564 13.823 13.898 

gemiddeld 10% overschot 

Tabel 6 - Analyse beschikbare capaciteit versus ruimtebehoefte op type onderwijs en wijkniveau 

Voor de wijken Nw. Erven-Hellen en Gr.donck-Akkers geldt dat er voldoende onderwijscapaciteit aanwezig is 

om huisvesting te bieden aan het aantal leerlingen, nu en in de toekomst. In de kern Riel heerst op dit moment 

een ruimtetekort. De verwachte afname van het aantal leerlingen zorgt er op termijn voor dat de huisvesting 

normatief gezien passend wordt. De grote toename van het aantal leerlingen in Boschkens-Oost zorgt er op 

termijn voor dat er een ruimtetekort gaat ontstaan van permanente aard.  

Groei opvang 

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de toegankelijkheid van kinderopvang verruimd wordt door de 

kosten voor ouders te verlagen. De consequenties daarvan voor de vraag naar kinderopvang zijn nog niet 

helder. Vermoedelijk gaat dit leiden tot een toename van de vraag naar kindplaatsen in (ieder geval) de 

buitenschoolse opvang. Indien dat gebeurt is het aannemelijk dat er meer huisvesting voor kinderopvang 

noodzakelijk is. Gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties dienen hier rekening mee te houden in de 

(nabije) toekomst en ook bij actualisaties van het IHP hier aandacht voor te hebben. In dit IHP is vooralsnog 

geen rekening gehouden met een toename van de vraag en daarmee vierkante meters vanuit kinderopvang 

vanwege de stelselwijziging. 



 

 

www.icsadviseurs.nl  20/32 

 



 

 

www.icsadviseurs.nl  21/32 

4. Huisvestingsscenario  

De volgende paragrafen bevatten de scenario’s per kern en per school. Hieronder volgt een toelichting van 

de onderdelen die daarin terugkomen. 

Leerlingenprognoses 

Voor het verwachte aantal leerlingen is gebruik gemaakt van de leerlingenprognoses die zijn opgesteld door 

Pronexus (2021). Dit zijn de meest recente leerlingenprognoses. 

De verwachting is dat als gevolg van de coronaperiode er nu meer baby’s worden geboren. Dit zal zijn 

weerslag gaan hebben op het aantal kinderen in de kinderopvang en het onderwijs. Bij de volgende 

actualisatie van het IHP zal dit zichtbaar worden in de leerlingenprognoses. 

Oktobertelling 

Het huidige aantal leerlingen betreft het aantal leerlingen op 1 oktober 2021 en is weergegeven onder 2022.   

Scenario’s 

De huisvestingsscenario’s vormen het kader voor de financiële doorrekening (zie hoofdstuk 5). Indien een 

school meerdere scenario’s heeft, dan is in de financiële doorrekening de financieel minst gunstige variant 

opgenomen. Bij uitvoering van het project komen schoolbestuur en gemeente tot een definitieve keuze 

middels het opstellen van een businesscase. Hetzelfde geldt voor de ruimtebehoefte bij nieuwbouw en/of 

renovatie. Voor nu is het leerlingenaantal in 2037 als voorlopig ijkpunt gekozen. In de businesscase wordt de 

ruimtebehoefte nader uitgewerkt. 

In de volgende paragrafen wordt per kern, Goirle en Riel, de scenario’s per school nader toegelicht.  

In de buurt gebeurt het 

In Goirle is een ontwikkeling ‘In de buurt gebeurt het’ in gang gezet. Hierbij worden scholen steeds meer een 

vind- én werkplek van allerlei (zorg)partners om zo een inclusief/dekkend netwerk rondom het kind (het gezin) 

te realiseren. Vanwege de recente start van deze ontwikkeling is nu niet duidelijk op welke manier dit 

ruimtelijke consequenties gaat hebben. De insteek is dat activiteiten en hun ruimtevraag waar mogelijk via 

dubbel ruimtegebruik gefaciliteerd worden. Echter, dit zal niet overal en voor elke activiteit mogelijk zijn. 

Daarom wordt in het IHP per locatie van een kindcentrum rekening gehouden met een mogelijk te realiseren 

extra aantal vierkante meters. Hiervoor wordt 50 bruto vierkante meter per school aangehouden voor het 

realiseren van bijvoorbeeld kantoor-/consultruimtes. Dit wordt meegenomen in de financiële paragraaf. 

Bij de kindcentra waar nu al meer concrete ideeën zijn, is dit benoemd bij de beschrijving van het scenario.  
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4.1 Goirle  

In de kern Goirle, de grootste kern van de gemeente, zijn acht scholen gehuisvest. Het gaat om zeven scholen 

voor het primair onderwijs en één school voor het voortgezet onderwijs. De scholen die in deze kern gehuisvest 

zijn:  

▪ Open Hof – Kindcentrum Frankische Driehoek 

▪ Den Bongerd – Kindcentrum Frankische Driehoek 

▪ Kameleon – Kindcentrum ‘t Tamboerke 

▪ De Regenboog – Kindcentrum Grobbendonck 

▪ De Bron – Kindcentrum Boschkens 

▪ ’t Schrijverke – Kindcentrum Groote Akkers 

▪ De Kleine Akkers – KC De Kleine Akkers 

▪ Mill Hill College (voortgezet onderwijs) 

Open Hof en Den Bongerd - Kindcentrum Frankische Driehoek 

In de wijk De Hellen staan de twee basisscholen Open Hof en Den Bongerd, beide vallen onder het 

schoolbestuur Edu-Ley. De twee basisscholen vormen samen met kinderopvangorganisatie De Avonturiers het 

kindcentrum Frankische Driehoek. De kindpartners zijn gezamenlijk gehuisvest op één locatie, bestaande uit 

meerdere bouwdelen.   

Op dit moment heeft basisschool Open Hof 222 leerlingen. Op basis van de prognose (Pronexus, 2021) is de 

verwachting dat dit aantal daalt naar 192 leerlingen in 2037. Voor de openbare basisschool Den Bongerd is 

eveneens een daling in het leerlingenaantal voorzien. Op dit moment huisvest de school 567 leerlingen. Dit 

aantal daalt naar 490 leerlingen in 2037.  

    Figuur 2 - Scholen in de gemeente Goirle 
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Tabel 7 en 8 geven de leerlingenontwikkeling van Open Hof en Den Bongerd weer. Uit tabel 7 komt naar 

voren dat Open Hof, nu en in de toekomst, een ruimtetekort heeft. Op dit moment wordt het ruimtetekort 

opgevangen door tijdelijke huisvesting (319 m² bvo) en gebruik van ruimten bij Den Bongerd. De tijdelijke 

huisvesting is ook in gebruik door Den Bongerd. Tabel 8 laat voor Den Bongerd zien dat hier op termijn een 

ruimteoverschot ontstaat. Op dat moment kan Open Hof meer ruimten in gebruik nemen bij Den Bongerd, 

zodat tijdelijke huisvesting kan worden voorkomen.     

 
Tabel 7 – Normatieve ruimtebehoefte Open Hof versus onderwijscapaciteit. De onderwijscapaciteit is exclusief de tijdelijke 

huisvesting.  

 
Tabel 8 – Normatieve ruimtebehoefte Den Bongerd versus onderwijscapaciteit. De onderwijscapaciteit is exclusief de 

tijdelijke huisvesting. 

NB: Op dit moment zien de schooldirecties een groei van het aantal leerlingen, vooral door instromende 

kleuters. Het is dus de vraag of de terugloop in het aantal leerlingen in de praktijk werkelijkheid wordt. 

Gemeente en schoolbestuur blijven hierover in gesprek. 

Kinderopvangorganisatie De Avonturiers (peuteropvang, kinderdagverblijf en BSO) maakt gebruik van ‘eigen 

meters’ voor de opvang. Door een groei van het aantal kinderen ervaren zij een ruimtetekort. De Avonturiers 

hebben in eerste instantie te kennen gegeven dat ze geen VVE-aanbod willen realiseren vanwege de kosten. 

Het schoolbestuur is aan het onderzoeken of met een andere kind partner het mogelijk is om een VVE-

aanbod in de Frankische Driehoek te realiseren inclusief een BSO. De Avonturiers komen inmiddels terug op 

hun besluit en verkennen nu de mogelijkheden om op een andere locatie een VVE-aanbod te kunnen 

realiseren. Gemeente, schoolbestuur en de opvangorganisaties blijven hierover in gesprek. 

Het initiële bouwjaar van Open Hof is 1978 en voor Den Bongerd 1982. In 2011 zijn beide locaties gerenoveerd 

en met elkaar verbonden en uitgebreid middels een gedeelte nieuwbouw. Deze realisatie is tot stand 

gekomen in samenwerking met Leystromen. De huurovereenkomst met deze organisatie geldt voor 40 jaar 

vanaf 2011. De technische kwaliteit en functionaliteit van alle bouwdelen zijn goed, met uitzondering van het 

binnenklimaat op warme dagen. Op termijn kan in de ‘oudere’ bouwdelen sprake zijn van 

verduurzamingsvraagstukken en/of technische vraagstukken. Op dat moment dienen de gemeente en het 

schoolbestuur in gesprek te gaan met Leystromen.   

Huisvestingsscenario  

Het huisvestingsscenario voor Open Hof en Den Bongerd is in stand houden, met inachtneming van de 

huurafspraken met Leystromen. Op termijn vragen de oudere bouwdelen om aandacht (vanaf 2036).  

Kameleon – Kindcentrum ’t Tamboerke 

In de wijk Hoogeind staat basisschool Kameleon van het schoolbestuur Edu-Ley. In het gebouw werkt de 

school samen met kinderopvangorganisatie Humankind (peuteropvang). Samen vormen zij kindcentrum 

’t Tamboerke.  

Open Hof Prognose →

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037

Aantal leerlingen 206 222 213 211 207 190 198

Normatieve ruimtebehoefte 1.236 1.317 1.272 1.262 1.241 1.153 1.195

Onderwijscapaciteit 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078

Saldo (in m² bvo) -158 -239 -194 -184 -163 -75 -117

Oktobertelling

Den Bongerd Prognose →

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037

Aantal leerlingen 582 567 577 559 540 485 505

Normatieve ruimtebehoefte 3.127 3.052 3.101 3.013 2.915 2.640 2.739

Onderwijscapaciteit 3.166 3.166 3.166 3.166 3.166 3.166 3.166

Saldo (in m² bvo) 39 114 65 153 251 526 427

Oktobertelling
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Op dit moment heeft de school 113 leerlingen. De verwachting is dat dit ontwikkelt naar 122 leerlingen in 2037. 

De onderwijscapaciteit van Kameleon is voldoende om aan de normatieve ruimtebehoefte, nu en in de 

toekomst, te voldoen. De ambitie van het schoolbestuur Edu-Ley en Humankind is om een speel-leercentrum 

te zijn voor de kinderen uit de wijk, door bijvoorbeeld een breed naschools aanbod te realiseren dat passend 

is bij de behoeften van de wijk.  

 

 
Tabel 9 – Normatieve ruimtebehoefte Kameleon versus onderwijscapaciteit 

Het schoolgebouw van basisschool Kameleon is uit 2016. De technische kwaliteit en functionaliteit zijn, 

passend bij het recente bouwjaar, goed. In dit IHP zijn geen investeringen voorzien.   

Huisvestingsscenario 

Het huisvestingsscenario voor basisschool Kameleon is in stand houden. De ambitie om een speel-leercentrum 

te realiseren voor de kinderen uit de wijk is (flexibel) op te vangen binnen de beschikbare 

(onderwijs)capaciteit.  

De Regenboog – Kindcentrum Grobbendonck 

In de wijk Grobbendonck staat basisschool De Regenboog van het schoolbestuur Edu-Ley. De Regenboog 

vormt samen met Humankind (kinderdagverblijf en BSO) het kindcentrum Grobbendonck. De BSO maakt 

gebruik van ruimten in de school. Het kinderdagverblijf huurt ruimten van de gemeente direct naast het 

schoolgebouw. Ook is hier Kentalis gehuisvest, dat is gespecialiseerd in vroegbehandeling van peuters en 

kleuters met een taalontwikkelingsstoornis. Hiervoor maakt Kentalis gebruik van ruimten (onderhuur) van 

Humandkind, met instemming van de gemeente.  

Het huidige leerlingenaantal van De Regenboog is 206 leerlingen. Ten opzichte van voorgaande jaren en de 

prognose is dit een groei. Uit tabel 10 blijkt dat de school over voldoende onderwijscapaciteit beschikt om de 

groei op te vangen. De prognose (Pronexus, 2021) laat voor de komende jaren een daling zien van 

177 leerlingen in 2037.  

 
Tabel 10 – Normatieve ruimtebehoefte De Regenboog versus onderwijscapaciteit 

Het initiële bouwjaar van de school is 1974 met een uitbreiding in 2005. In 2014 is de school 

levensduurverlengend gerenoveerd. De technische kwaliteit en functionaliteit voldoen op dit moment. Op 

termijn, in de volgende IHP periode, vraagt de school om aandacht.  

Huisvestingsscenario 

Het huisvestingsscenario voor basisschool De Regenboog is in stand houden. 

  

Kameleon Prognose →

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037

Aantal leerlingen 127 113 124 121 119 121 126

Normatieve ruimtebehoefte 839 768 822 806 801 806 832

Onderwijscapaciteit 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059

Saldo (in m² bvo) 220 291 237 253 258 253 227

Oktobertelling

De Regenboog Prognose →

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037

Aantal leerlingen 188 206 191 184 181 173 180

Normatieve ruimtebehoefte 1.146 1.236 1.158 1.127 1.112 1.070 1.107

Onderwijscapaciteit 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481

Saldo (in m² bvo) 335 245 323 354 369 411 374

Oktobertelling
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De Bron – Kindcentrum Boschkens 

Basisschool De Bron, van het schoolbestuur Edu-Ley, staat in de wijk De Boschkens. Dit is een relatief nieuwe 

wijk in Goirle, die nog volop in ontwikkeling is met nieuwbouw van woningen. De Bron vormt samen met 

Humankind het kindcentrum Boschkens. Humankind biedt op deze locatie peuteropvang, kinderdagverblijf en 

BSO aan.  

Uit tabel 11 komt naar voren dat het leerlingenaantal van De Bron fors toeneemt. Op dit moment huisvest de 

school 297 leerlingen en dit ontwikkelt naar 478 leerlingen in 2037. De verwachte piek in het aantal leerlingen is 

in 2032 met 523 leerlingen. Zoals eerder beschreven komt de groei door de woningbouwontwikkeling in de 

omgeving. In het bestemmingsplan is al rekening gehouden met het realiseren van een uitbreiding voor 

De Bron.   

 
Tabel 11 – Normatieve ruimtebehoefte De Bron versus onderwijscapaciteit.  

Het schoolgebouw van De Bron dateert uit 2011 en is in eigendom van Leystromen. De huurovereenkomst met 

Leystromen loopt tot augustus 2049. De technische kwaliteit en functionaliteit is goed.  

Huisvestingsscenario 

Het huisvestingsscenario voor basisschool De Bron is in stand houden en het realiseren van uitbreiding in 

overleg met Leystromen.  

NB: in het bestaande gebouw van De Bron is een aandachtspunt met de doorgetrokken vloeren. Gemeente, 

schoolbestuur en woningcorporatie Leystromen zijn in gesprek over dit aandachtspunt en een 

oplossingsrichting. Gezamenlijk streven ze naar een structurele oplossing van het geluidsprobleem. 

’t Schrijverke – Kindcentrum Groote Akkers 

’t Schrijverke, van het schoolbestuur Edu-Ley, is een openbare basisschool in de wijk de Groote Akkers. De 

school vormt samen met kinderopvangorganisatie De Avonturiers het kindcentrum Groote Akkers. De 

Avonturiers biedt op deze locatie peuteropvang en BSO aan. De ambitie voor De Avonturiers is om op deze 

locatie ook kinderdagverblijf aan te bieden. Dit vraagt om investeringen in het realiseren van ruimten.  

De school huisvest op dit moment 534 leerlingen. Dit aantal ontwikkelt zich naar 570 leerlingen in 2037. De 

onderwijscapaciteit is voldoende om het aantal leerlingen te huisvesten. Daarnaast beschikt de school over 

tijdelijke huisvesting (375 m² bvo) tot 2028.  

 
Tabel 12 – Normatieve ruimtebehoefte ‘t Schrijverke versus onderwijscapaciteit. De onderwijscapaciteit is exclusief de 

tijdelijke huisvesting van 375 m² bvo.  

Het schoolgebouw dateert uit 1988 met uitbreiding in 2010. In 2028 is het schoolgebouw 40 jaar oud. De 

technische kwaliteit, passend bij het bouwjaar, vraagt om aandacht. Daarnaast is de functionaliteit van het 

gebouw niet meer van deze tijd door veel verschillende verdiepingen, waardoor ook de toegankelijkheid is 

beperkt.  

De Bron Prognose →

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037

Aantal leerlingen 318 297 318 358 405 530 520

Normatieve ruimtebehoefte 1.800 1.694 1.801 2.003 2.236 2.868 2.816

Onderwijscapaciteit 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162 2.162

Saldo (in m² bvo) 362 468 361 159 -74 -706 -654

Oktobertelling

t Schrijverke Prognose →

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037

Aantal leerlingen 537 534 557 557 564 579 590

Normatieve ruimtebehoefte 2.901 2.886 3.003 3.003 3.039 3.112 3.169

Onderwijscapaciteit 3.258 3.258 3.258 3.258 3.258 3.258 3.258

Saldo (in m² bvo) 357 372 255 255 219 146 89

Oktobertelling



 

 

www.icsadviseurs.nl  26/32 

Dit in combinatie met de ambitie van de kinderopvang, maakt dat vervangende nieuwbouw het meest 

optimale scenario is om een hedendaagse onderwijsvoorziening te realiseren. Door beperkte mogelijkheden 

in de omgeving, zal de nieuwbouw op de huidige locatie plaatsvinden.  

Huisvestingsscenario 

Het huisvestingsscenario voor de openbare basisschool ’t Schrijverke is vervangende nieuwbouw op de 

huidige locatie.  

De Kleine Akkers – Kindcentrum De Kleine Akkers 

Jenaplanschool De Kleine Akkers valt onder het schoolbestuur Tangent. De school vormt samen met de 

kinderopvang partner het kindcentrum De Kleine Akkers. Op de locatie bieden zij peuteropvang en BSO aan. 

De school en de kinderopvangpartner willen samen toewerken naar een inhoudelijke lijn van 0 – 13 jaar. 

Daarvoor zijn de kindpartners voornemens om te investeren in het anders gebruik maken van ruimten door 

middel van gebouwelijke (interne) aanpassingen en de ambitie om het aanbod uit te breiden met 

kinderdagverblijf.8  

De school huisvest op dit moment 142 leerlingen. Dit aantal ligt hoger dan de prognose (Pronexus, 2021) 

aangeeft. De prognose geeft aan dat de school in 2037 131 leerlingen heeft. Het schoolbestuur verwacht zelf 

een stabiel leerlingenaantal tussen de 140-150 leerlingen.    

 
Tabel 13 – Normatieve ruimtebehoefte De Kleine Akkers versus onderwijscapaciteit inclusief meters in gebruik door 

Humankind (127 m²). Het schoolgebouw heeft een omvang van 1.261 m2 bvo waarvan 1.134 m2 bvo voor de 

onderwijsfunctie en 127 m2 bvo voor de opvangfuncties. 

Het schoolgebouw van De Kleine Akkers dateert uit 2010. De technische kwaliteit is voldoende. Wat betreft de 

functionaliteit streeft het schoolbestuur naar een interne aanpassing om de functionaliteit te verbeteren.  

Huisvestingsscenario 

Het huisvestingsscenario voor De Kleine Akkers is in stand houden in combinatie met een interne aanpassing.  

Mill Hill College (voortgezet onderwijs) 

Voor het Mill Hill college loopt op dit moment het proces om vervangende nieuwbouw te realiseren aan de 

Rillaerse Baan. De school heeft op dit moment 1.546 leerlingen. Vanuit visie geeft het schoolbestuur OMO aan 

te willen bouwen voor 1.450 leerlingen. Door loting in de nabij gelegen gemeenten Tilburg en Breda is het Mill 

Hill College erg in trek. Daarbij is het verstandig om bij de nieuwbouw rekening te houden met 

uitbreidbaarheid. Op dit moment bevestigt het schoolbestuur dat de omvang van 1.450 leerlingen nog 

passend is voor de toekomstige omvang, waarbij opgemerkt wordt dat in het toekomstige gebouw een groei 

naar 1.500 leerlingen mogelijk moet zijn.  

De nieuwbouw biedt ook kansen om samenwerking met het primair onderwijs inhoudelijk en ruimtelijk te 

vertalen. Op welke manier dit vorm krijgt, bijvoorbeeld 10-14 jaar onderwijs (tienerschool), wordt de komende 

periode onderzocht.  

 

 
8 Per 1 september 2022 verhuist de VE-locatie van peuteropvang Bezige Bijtjes naar peuteropvang Hummeltjes bij kindcentrum Boschkens. 

Van september tot en met december 2022 blijven er dan 2 VE peuteropvang locaties en per 1 januari komt daar een derde VE-locatie 

peuteropvang in De Hellen bij. 

De Kleine Akkers Prognose →

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037

Aantal leerlingen 128 142 134 132 131 129 134

Normatieve ruimtebehoefte 844 914 874 863 858 848 874

Onderwijscapaciteit 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261

Saldo (in m² bvo) 417 347 387 398 403 413 387

Oktobertelling



 

 

www.icsadviseurs.nl  27/32 

4.2 Riel  

In de kern Riel is één school gehuisvest. Dit is de school:  

▪ De Vonder 

De Vonder – Kindcentrum De Vonder 

De Vonder valt onder het schoolbestuur Het Groene Lint. De school vormt samen met de kind partners De 

Koningsbeer en Kober het kindcentrum De Vonder. Op de locatie biedt De Koningsbeer peuteropvang en 

kinderdagverblijf aan. Kober verzorgt de BSO.  

De school heeft op dit moment 262 leerlingen en dit aantal blijft de komende jaren stabiel (263 leerlingen in 

2037). Het aantal leerlingen drukt op de beschikbare onderwijscapaciteit. Daarnaast is er geen ruimte voor de 

kinderopvang om uit te breiden. Op dit moment is de teamkamer ingezet als lokaal. 

 
Tabel 14 – Normatieve ruimtebehoefte De Vonder versus onderwijscapaciteit (exclusief buitenbergingen en zolder). 

Het schoolgebouw van De Vonder dateert uit 2017. De technische kwaliteit en functionaliteit zijn, passend bij 

het recente bouwjaar, goed.   

Huisvestingsscenario 

Het huisvestingsscenario voor De Vonder is in stand houden in combinatie met een uitbreiding. Voor de 

uitbreiding geldt dat schoolbestuur, opvangorganisatie en gemeente aankijken of een uitbreiding 

noodzakelijk gaat zijn. 

 

 

De Vonder Prognose →

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037

Aantal leerlingen 260 262 268 269 275 267 266

Normatieve ruimtebehoefte 1.508 1.518 1.547 1.552 1.583 1.542 1.537

Onderwijscapaciteit 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493 1.493

Saldo (in m² bvo) -15 -25 -54 -59 -90 -49 -44

Oktobertelling
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5. Financiën  

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de oplossingsrichtingen zijn per locatie om te komen tot adequate 

onderwijs- en kinderopvanghuisvesting. Om een goede integrale afweging te kunnen maken zijn in dit 

hoofdstuk de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Eerst wordt in paragraaf 5.1 de totale 

investeringskosten van het IHP beschreven. In paragraaf 5.2 zijn de gestelde uitgangspunten benoemd en in 

paragraaf 5.3 de fasering.  

5.1 Totale investering IHP 

Op basis van scenario’s, zoals deze in het rapport staan beschreven, bedraagt de investering voor gemeente 

Goirle € 53.850.000,- (op basis van het indicatieve bedrag 2022 en exclusief indexeringen). De uitgangspunten 

en de fasering die hieronder liggen zijn weergegeven in paragraaf 5.2 en 5.3. In het uiteindelijke politiek-

bestuurlijke besluitvormingsproces rond het IHP moet blijken in welk tempo de gemeente Goirle in staat is de 

benodigde investeringen te plegen. In paragraaf 5.3. is de onderbouwde fasering opgenomen. Hierbij moet 

wel opgemerkt worden dat wanneer een gemeente investeringen in onderwijshuisvesting temporiseert, het 

schoolbestuur verplicht wordt om langere tijd in bestaande oude gebouwen te blijven investeren vanuit hun 

exploitatietaak. Daarmee wordt maatschappelijk geld ingezet dat niet optimaal tot haar recht komt. 

5.2 Uitgangspunten 

In het visiedeel bij ‘type maatregelen’ is stilgestaan bij de verschillende scenario’s die binnen dit IHP te 

onderscheiden zijn. Voor elk scenario is aangegeven wie de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren 

van het scenario en wat het bijbehorende budget is. De uitgangspunten die hieruit voortvloeien met 

betrekking tot het bepalen van de investeringen worden hieronder ter verduidelijking op een rij gezet. 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil juli 2022. 

▪ Voor vervangende nieuwbouw voor het primair onderwijs wordt uitgegaan van een bandbreedte voor 

het stichtingskostenbedrag van € 3.100 - € 3.5509 per bruto vierkante meter.   

▪ De hoogte van het stichtingskostenbedrag is afhankelijk van het type onderwijs en de grootte van de 

locatie.  

▪ De gemeentelijke bijdrage voor renovatie is maximaal 70% van de stichtingskosten voor nieuwbouw per 

bruto vierkante meter. 

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 

en het schoolbestuur als mogelijke bouwheren. 

▪ De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG en overige 

voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen zoals aardgasloos bouwen bij nieuwbouw. 

▪ Het schoolbestuur draagt bij in de realisatie van voorzieningen via een bijdrage. Deze bijdrage moet per 

situatie worden bekeken in een businesscase. De bijdrage bestaat uit exploitatiegerichte investeringen 

met een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar en die passen binnen het 

Onderwijsaccountantsprotocol. 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van ten minste 40 jaar. 

▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met tenminste 20 jaar verlengen. 

  

 
9 De bandbreedte is afhankelijk van het type onderwijs (po of vo) en de grootte van de locatie (aantal leerlingen). 
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Kosten die niet zijn meegenomen in de berekeningen: 

▪ kosten voor aankoop van grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur/openbare ruimte; 

▪ kosten voor sloop van huidige gebouwen; 

▪ kosten voor grondsanering; 

▪ kosten voor huur of tijdelijke huisvesting; 

▪ kosten voor het verwijderen van tijdelijke huisvesting; 

▪ contextuele factoren of locatie gebonden kosten; 

▪ verhuiskosten; 

▪ mogelijke kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; 

▪ kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen. 

5.3 Fasering 

Hieronder is de gewenste fasering van de investeringen voortkomend uit het IHP Goirle weergegeven: 

▪ Mill Hill College: vervangende nieuwbouw    2025 

▪ De Bron: uitbreiding      2025 

▪ De Vonder: uitbreiding     2025  

▪ ’t Schrijverke: vervangende nieuwbouw   2027 
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6. Slotsom en aanbevelingen 

6.1 Slotsom 

Het voorliggende IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met gemeente, schoolbesturen 

en kindpartners tot stand gekomen. De gezamenlijke visie geeft een helder perspectief voor de huisvesting 

van onderwijsvoorzieningen en kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Goirle. Deze visie bevat tevens 

concrete spelregels voor de uitvoering van de plannen in het IHP. Met de invoering van dit IHP worden 

daarnaast de grootste knelpunten in de huisvesting opgelost. 

6.2 Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het proces en 

(2) aanbevelingen voor de realisatie van projecten in het IHP. 

Proces 

▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken. 

▪ Stel om de twee jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod (ruimtebehoefte en 

capaciteit). 

▪ Blijf gezamenlijk werken aan de nadere uitwerking van de duurzaamheidsambities voor de 

kindvoorzieningen in het IHP waarbij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. 

▪ Stel tweejaarlijks een duurzaam MJOP op. 

▪ Houd de ontwikkelingen rondom de stelselwijziging kinderopvang en de daaruit voortkomende vraag 

nauwgezet in de gaten. Ga indien nodig met elkaar in gesprek en actualiseer het IHP op de huisvesting 

voor kinderopvang eerder als dat nodig blijkt.  

Realisatie projecten in het IHP 

▪ Stel een uitvoeringsprogramma op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 

welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het uitvoeringsprogramma en de 

voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend tussen de gemeente en 

het schoolbestuur (en kinderopvangorganisatie) te worden besproken; 

▪ Stel een plan van aanpak op voor het hergebruik of de herontwikkeling van, op termijn, vrijvallende 

locaties; 

▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. 

Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbestuur en kinderopvangorganisaties) over de plannen en 

de planning. 

Daarnaast adviseren we de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente Goirle na vaststelling van het 

IHP aan te passen in lijn met het besluit en de inhoud van de visie van het IHP. 
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Bijlagenboek - Factsheets 
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 
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