
 
 

 

Integraal huisvestingsplan 
Een toekomstbestendig perspectief voor de scholen in Gooise Meren 

 

Opdrachtgever 

Gemeente Gooise Meren 

 

Referentienummer 

916295/20170802adr01 

 

Samenstelling 

Doriene Bakker 

Peter Jan Bakker 

Leonoor Clemens 

 

Status 

Definitief 
 
Amsterdam, november 2017



 

De inhoud van deze uitgave is eigendom van ICS Adviseurs B.V. te Zwolle. Enkel de opdrachtgever waarmee ICS Adviseurs B.V. een overeenkomst is aangegaan, heeft een gebruiksrecht voor deze 

uitgave. De inhoud en omvang van dat gebruiksrecht zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van ICS Adviseurs B.V., d.d. december 2008, dan wel in de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld.  

Elk ander gebruik van deze uitgave, door opdrachtgever en of derden is uitgesloten, inhoudende dat niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via internet, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van ICS Adviseurs B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De inhoud van deze uitgave is eigendom van ICS Adviseurs B.V. te Zwolle. Enkel de opdrachtgever waarmee ICS Adviseurs B.V. een overeenkomst is aangegaan, heeft een gebruiksrecht voor deze 

uitgave. De inhoud en omvang van dat gebruiksrecht zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van ICS Adviseurs B.V., d.d. december 2008, dan wel in de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld.  

Elk ander gebruik van deze uitgave, door opdrachtgever en of derden is uitgesloten, inhoudende dat niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via internet, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van ICS Adviseurs B.V. 

Inhoud 

1 Inleiding ........................................................................................ 5 
1.1 Aanleiding ................................................................................................... 5 
1.2 Facts & Figures ............................................................................................. 7 
1.3 Plan van Aanpak ............................................................................................ 9 

2 Visie op onderwijshuisvesting ............................................................. 11 
2.1 Visie en ambitie .......................................................................................... 11 
2.2 Gemeentelijke kaders ................................................................................... 13 

3 Inzicht en beoordeling ...................................................................... 14 
3.1 Nulmeting ................................................................................................. 14 
3.1.1 Kwaliteit ................................................................................................... 14 
3.1.2 Financiën .................................................................................................. 16 
3.1.3 Vraag en aanbod ......................................................................................... 17 

4 Kansenkaarten op clusterniveau .......................................................... 20 
4.1 Primair onderwijs ........................................................................................ 21 
4.1.1 Bussum ..................................................................................................... 21 
4.1.2 Cluster Naarden .......................................................................................... 25 
4.1.3 Cluster Muiden ........................................................................................... 26 
4.1.4 Cluster Muiderberg ...................................................................................... 27 
4.2 Speciaal onderwijs ....................................................................................... 28 
4.3 Voortgezet onderwijs ................................................................................... 29 

5 Afwegingskader en spelregels ............................................................. 30 
5.1 Afwegingskader........................................................................................... 30 
5.2 Spelregels ................................................................................................. 30 
5.2.1 In stand houden .......................................................................................... 30 
5.2.2 Nieuwbouw en renovatie ............................................................................... 31 
5.2.3 Afstoten ................................................................................................... 31 
5.2.4 Prioritering uitvoering .................................................................................. 31 

6 Scenario’s per cluster ...................................................................... 32 
6.1 Primair onderwijs ........................................................................................ 32 
6.1.1 Bussum ..................................................................................................... 32 
6.1.2 Naarden .................................................................................................... 35 
6.1.3 Muiden ..................................................................................................... 37 
6.1.4 Muiderberg ................................................................................................ 38 
6.2 Speciaal onderwijs ....................................................................................... 39 
6.3 Voortgezet onderwijs ................................................................................... 40 
6.4 Prioritering ................................................................................................ 41 

7  Financiën .................................................................................... 42 
7.1 Inleiding ................................................................................................... 42 
7.2 Uitgangspunten ........................................................................................... 42 
7.3 Doorrekening scenario’s naar investeringen ........................................................ 43 
7.4 Investeringen in duurzaamheid ........................................................................ 43 
7.5 Voortgezet onderwijs ................................................................................... 44 
 



 

De inhoud van deze uitgave is eigendom van ICS Adviseurs B.V. te Zwolle. Enkel de opdrachtgever waarmee ICS Adviseurs B.V. een overeenkomst is aangegaan, heeft een gebruiksrecht voor deze 

uitgave. De inhoud en omvang van dat gebruiksrecht zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van ICS Adviseurs B.V., d.d. december 2008, dan wel in de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld.  

Elk ander gebruik van deze uitgave, door opdrachtgever en of derden is uitgesloten, inhoudende dat niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via internet, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van ICS Adviseurs B.V. 

8 Bewegingsonderwijs ........................................................................ 45 
8.1 Vraag & aanbod .......................................................................................... 45 
8.2 Kwalitatieve beoordeling gymzalen .................................................................. 46 

9 Conclusies en aanbevelingen .............................................................. 47 
9.1 Conclusies ................................................................................................. 47 
9.2 Aanbevelingen ............................................................................................ 48 
 
 
 

 
 



 

 916295/20170802adr01 | Integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Gooise Meren 5/48 

1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De gemeente Gooise Meren en de 
schoolbesturen willen gezamenlijk grip 
krijgen op de ontwikkelingen in de 
onderwijshuisvesting voor de komende jaren. 
Een integraal huisvestingsplan (IHP) moet 
gemeente en schoolbesturen een 
meerjarenperspectief bieden waarop het 
eigen (investering)beleid op transparante 
wijze kan worden afgestemd.  
 
Het IHP dient een breed gedragen visie op de 
onderwijshuisvesting binnen de gemeente 
Gooise Meren op te leveren. Daarin zijn 
trends en ontwikkelingen lokaal en landelijk 
thematisch meegenomen. Per thema worden 
de beleidsambities uitgewerkt en vertaald 
naar scenario’s. De scenario’s worden 
vervolgens financieel doorgerekend. Zo 
kunnen gemeente samen met de 
schoolbesturen onderbouwd keuzes maken. In 
dit IHP wordt tevens aandacht besteed aan 
het bewegingsonderwijs, de behoefte aan 
gymnastiekzalen en een eerste inventarisatie 
ten behoeve de kwalitatieve beoordeling van 
de beschikbare gymnastiekzalen. Om te  

 
 
komen tot dit IHP hebben de gemeente en 
schoolbesturen gezamenlijk een intensief 
traject doorlopen.  
 
Scope van het IHP 

Het IHP-traject is gestart met de besturen van 
zowel het primair- speciaal als het voortgezet 
onderwijs (PO, (V)SO, SBO en VO). Bij de start 
van het IHP is echter duidelijk geworden dat 
de vertrekpunten voor het PO aanzienlijk 
anders waren dan voor het VO. De VO 
schoolbesturen hadden reeds opdracht 
gegeven aan een extern bureau (HEVO), voor 
het uitvoeren van quick scans om de kwaliteit 
van de VO schoolgebouwen in kaart te 
brengen. Bij de PO schoolbesturen was het in 
kaart brengen van de kwaliteit onderdeel van 
het IHP proces. 
 
Na de startbijeenkomst werd derhalve 
besloten om het vervolg, de visievorming, in 
twee sporen verder uit te werken: PO en VO, 
met de bedoeling deze aan het eind van het 
proces weer bij elkaar te brengen tot een 
integraal huisvestingsplan.  
 
Wat betreft het VO beperkt dit IHP zich tot 
renovatie en/of vervangende nieuwbouw of in 
stand houden van de huidige situatie van de 
onderwijslocaties, gebaseerd op de huidige 

Juliana Kwartellaan, Bussum 
 

Juliana Kwartellaan, Bussum 
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inzichten met maximale oplossingsrichtingen 
voor toekomstige verwachtingen met 
betrekking tot de huisvesting.  Bij de 
beoordeling is onder andere gebruik gemaakt 
van de quick scans opgesteld door HEVO. In 
dit IHP zijn de te verwachten 
investeringskosten opgenomen in het geval 
van renovatie/vernieuwbouw van de huidige 
VO-locaties met inachtneming van de 
leerlingenprognoses juni 2017. 
 
Voor een goed begrip van en achtergrond 
beginnen we in dit hoofdstuk met een 
toelichting op de feiten & cijfers (1.2) en het 
Plan van Aanpak (1.3).  
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1.2 Facts & Figures 
Gooise Meren bestaat uit vier verschillende 
kernen, te weten Bussum, Naarden, Muiden 
en Muiderberg.  Ten behoeve van het 
integraal huisvestingsplan is Bussum 
onderverdeeld in 4 verschillende wijken: 
 
• Wijk Eng 
• Wijk Spiegel 
• Wijk Centrum 
• Wijk Brediuskwartier 
 
 
Gooise Meren heeft 19 schoolbesturen binnen 
het primair-,speciaal (basis)onderwijs en 
voortgezet onderwijs.  Voor het openbaar 
onderwijs is er één schoolbestuur. De overige 
schoolbesturen opereren in het bijzonder 
onderwijs.  
 
De gemeente Gooise Meren beschikt over 29 
schoolgebouwen, waarvan 22 in het reguliere 
basisonderwijs en 2 in het speciaal 
(basis)onderwijs en 5 in het voortgezet 
onderwijs. De locatie van de scholen is  

 
 
 
weergegeven op de afbeelding op de volgende 
pagina.  
 
De totale onderwijscapaciteit binnen de 
gemeente Gooise Meren bedraagt 64.337 m2 
BVO. 36.700 m2 BVO is er beschikbaar binnen 
het primair en het speciaal (basis)onderwijs. 
27.637 m2 BVO is er beschikbaar ten behoeve 
van voortgezet onderwijs. 
 
Conform de leerlingentelling van 1-10-2016 
gaan er 6.113 leerlingen naar het PO en 
(V)SO/SBO. Naar het VO gaan conform de 
leerlingentelling van 1-10-2016 4.206 
leerlingen.  
 
De totale huisvestingslasten in 2017 voor de 
gemeente Gooise Meren bedragen:  
€ 4.250.000,-.  
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1.3 Plan van Aanpak 
Visie op (onderwijs)huisvesting 

Om uiteindelijk tot plannen te kunnen komen 
wordt eerst de vraag beantwoord wat de 
gemeente en schoolbesturen met hun 
huisvesting beogen. Thema’s als kwaliteit, 
kwantiteit en IKC (integraal Kind Centrum)-
vorming zijn hierbij behandeld.  
 

Actualisatie basisinformatie 

Voor elke locatie is vervolgens op basis van 
zoveel mogelijk objectieve informatie een 
‘factsheet’ gemaakt. Het gaat hier om 
gegevens als bouwjaar, exploitatielasten, 
technische en functionele kwaliteit en de 
ontwikkeling van vraag en aanbod op basis 
van de leerling prognoses, en het inzichtelijk 
maken van medegebruik en verhuur. 
 
Situatieschets per cluster 

Op basis van de basisinformatie en het inzicht 
in de vooraf benoemde knelpunten en 
ontwikkelingen, is een situatieschets per 
deelgebied gemaakt in de vorm van een 
zogenaamde kansenkaart. Deze kansenkaart 
geeft de knelpunten per gebied in een visuele 
weergave weer.  
 

 

 

 

 

Knelpunten en oplossingsrichtingen 

Tijdens de werksessies hebben we stilgestaan 
bij actuele thema’s die van invloed zijn op de 
oplossingsrichtingen. Onderwerpen als 
duurzaamheid, IKC-ontwikkelingen en 
spreiding zijn besproken en hierin is een koers 
bepaald. 
Tijdens de werksessies zijn alle van belang 
zijnde ontwikkelingen en knelpunten in de 
clusters of specifiek ten aanzien van locaties, 
inzichtelijk gemaakt en eerste inzichten zijn 
gedeeld ten aanzien van de 
oplossingsrichtingen. 
 
Scenario’s  

De basisinformatie uit de factsheets, de 
situatieschets per cluster en de vertaling van 
de gezamenlijk knelpunten en ontwikkelingen 
naar ambities en oplossingsrichtingen vormen 
de input voor de scenario’s. De scenario’s zijn 
erop gericht om de geconstateerde 
knelpunten op te lossen en ambities te 
realiseren. De scenario’s zijn financieel 
onderbouwd.  
 
  

 

P.C. Hooft - Muiden 

PC Hooft, Muiden 
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Rapportage in IHP 

De situatieschets per cluster, de gezamenlijke 
ambities, 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. 
 
Gedurende het proces vormde ieder 
deelproduct de input voor het 
daaropvolgende deelproduct. Zo vormen de 
factsheets de input voor de kansenkaarten en 
de kansenkaarten de basis voor het vormen 
van oplossingsrichtingen. De deelprojecten 
zijn tijdens de gezamenlijke werksessies 
besproken en aangescherpt.  
 
Op 3 oktober 2017 wordt dit IHP in het OGOO 
vastgesteld.  
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2 Visie op 
onderwijshuisvesting 

 

2.1 Visie en ambitie 
De basis voor dit visiedocument is ontwikkeld 
in gezamenlijke werksessies. De visie bestaat 
uit verschillende onderdelen en eindigt met 
een aantal richtinggevende uitgangspunten.  
 Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven 
werken de VO scholen ten tijde van het 
schrijven van dit IHP de visie, op de 
onderdelen specifiek voor het VO onderwijs, 
nader uit in de komende tijd. 
 
Visie op IKC-ontwikkeling 

Bij de vele eenpitters, schoolbesturen met 
één school, is er geen sterke wens tot IKC-
ontwikkeling. Wel is er over het algemeen 
behoefte de voor- en naschoolse opvang 
binnen de muren van het primair onderwijs 
een plek te geven. Echter, binnen de huidige 
onderwijsgebouwen is veelal geen 
mogelijkheid deze faciliteiten te organiseren.  
 
De ambitie is de mogelijkheden tot IKC-
ontwikkeling bij nieuwbouwopgaven te 
onderzoeken. De gemeente zal bij dergelijke 
opgaven IKC-vorming ondersteunen en de  
 

 
consequenties voor de school inzichtelijk 
maken wanneer er een haalbare businesscase 
onder ligt. Afspraken over eventueel 
(voor)financiering vanuit de gemeente voor 
niet- onderwijsruimten worden vooraf 
gemaakt.  
 
De grotere schoolbesturen binnen de 
gemeente Gooise Meren zien de huidige 
onderwijsvoorzieningen en opvang graag 
gerealiseerd in de vorm van IKC’s. Zij zien 
IKC’s als een voorziening waarin organisaties 
als onderwijs, kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0-13 
jaar zijn samengevoegd.  
 
Medegebruik en verhuur 

Medegebruik en verhuur is een goede manier 
om leegstand, zowel in enkel en dubbel 
gebruik van ruimtes, binnen onderwijs 
gebouwen tegen te gaan en maatschappelijk 
instanties te binden aan de school. Er moet 
ruimte blijven om leegstaande ruimtes te 
verhuren aan maatschappelijke partijen, bij 
voorkeur voor kind gerelateerde 
voorzieningen.  
De ambitie is om afspraken te maken over 
beleid rondom medeverbruik en verhuur en 
een marktconform prijsbeleid te hanteren, 
passend binnen wettelijke kaders.  

 

Instituut Indon, Bussum 
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De afspraken worden vastgelegd in een 
beleidsnotitie welke nader uitgewerkt dient 
te worden, in navolging op dit IHP-traject. 
 
Koppeling andere beleidsterreinen 

Zowel de gemeente als de schoolbesturen 
staan positief tegenover een uitgebreid 
buitenschools programma. Ze zijn bereid te 
investeren in faciliteiten die meer beweging 
bij zowel de jeugd als volwassenen tot gevolg 
hebben. Gedacht kan worden aan openbare 
schoolpleinen waar de kinderen ook buiten 
schooltijden kunnen spelen. Zo wordt het 
schoolplein een voorziening voor de wijk in 
plaats van enkel voor de school. Per locatie 
moet verkend worden waar de kansen 
hiervoor liggen.  
 
Ook zien zowel de schoolbesturen als de 
gemeente graag samenwerking met 
maatschappelijke voorzieningen, mits deze 
samenwerking een toegevoegde waarde heeft 
voor de school en/of voor de wijk. Gedacht 
kan worden aan een koppeling met de 
bibliotheek of met de muziekschool.  
  
Visie op in stand houden 

Binnen de oplossingsrichting in stand houden 
wordt door de schoolbesturen aangegeven dat 
het binnenklimaat een belangrijk thema is. 
Zij zien een verbetering van de 
klimaatbeheersing, luchtbehandeling en de 
akoestiek als belangrijke aandachtspunten.  
 
De ambitie is ook om de functionaliteit van 
de gebouwen, binnen de bestaande 
structuren, aan te pakken. De veelal 
traditionele onderwijs gebouwen passen 
veelal niet meer bij de huidige 
onderwijsvisie. De gebouwen dienen 
flexibeler te zijn in gebruik zodat er zowel 
klassikaal als individueel gewerkt kan worden.  
 
Energieprestaties en duurzaamheid vinden 
hun weerslag in de installaties. Bij vervanging 
zal dan ook altijd voor duurzame oplossing 
gekozen moeten worden. Denk bijvoorbeeld 
aan het overgaan op LED verlichting. Hiermee 
zullen ook de exploitatielasten verlagen.  
 
Visie op nieuwbouw 

Bij het realiseren van nieuwe schoolgebouwen 
is het wettelijke bouwbesluit het minimale 
vertrekpunt. Geambieerd wordt om 

toekomstbestendige duurzame 
onderwijsvoorzieningen te realiseren. De 
overige onderdelen binnen het thema 
binnenklimaat (lucht, temperatuur, licht en 
geluid) zullen minimaal moeten voldoen aan 
Frisse Scholen klasse B. Per project moet er 
ruimte blijven om op verschillende of andere 
onderdelen een hogere kwaliteitseis na te 
streven.  
In het kader van de technische kwaliteit is de 
wens uitgesproken installaties en materialen 
zo uit te voeren dat ze onderhoudsarm zijn.  
 
In het verlengde van binnenklimaat staat ook 
duurzaamheid hoog op de agenda. Het kiezen 
voor duurzame maatregelen moet een 
standaard worden. Denk daarbij aan het 
toepassen van zonnepanelen en het 
integreren van cradle-to-cradle principes.  
 
Ook binnen de oplossingsrichting nieuwbouw 
vormt de functionaliteit een belangrijke 
kwaliteitseis. Meer als bij in stand houden kan 
het nieuw te realiseren gebouw de 
onderwijsvisie optimaal dienen. Een flexibele 
indeling, voldoende bergruimte en 
multifunctioneel gebruik van ruimtes zijn 
belangrijke criteria. Ook moeten er voldoende 
mogelijkheden zijn tot breder gebruik. 
Maatschappelijke partijen, denk aan 
kinderopvang, bibliotheek etc., die een 
meerwaarde leveren aan het onderwijs zijn 
direct met de school verbonden. Het vormen 
van IKC’s of een school als onderdeel van een 
multifunctioneel gebouw (MFA) hebben de 
voorkeur.  
 
Bij nieuwbouw is ook invloed uit te oefenen 
op de uitstraling van het gebouw. Hoewel dit 
thema niet de meeste prioriteit heeft, geven 
de schoolbesturen aan een kindvriendelijke 
uitstraling te ambiëren voor zowel het 
exterieur als het interieur. Ook de uitstraling 
en indeling van het schoolplein dient 
kindvriendelijke te zijn met voldoende 
speeltoestellen en groen.  
 
Visie op renovatie 

Ook bij renovatie vormt functionaliteit een 
belangrijk thema. Het intern aanpassen van 
ruimten zorgt ervoor dat er meer 
differentiatie ontstaat en nieuwe 
onderwijsconcepten een plek kunnen krijgen 
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in het gebouw. Ook bestaat er de kans om 
meer opslag- en kantoorruimte te creëren.  
 
Toepassen van duurzame maatregelen en het 
verbeteren van het binnenklimaat wordt door 
de schoolbesturen ook als belangrijk 
bestempeld. De omgeving voldoet minimaal 
aan de richtlijnen Frisse Scholen – bestaande 
bouw. In het geval van renovatie wordt 
hierbij gedacht aan het aanbrengen van 
isolatie zoals dakisolatie, dubbele beglazing 
en adequate ventilatie daar waar mogelijk. 
Het binnenklimaat verbetert hierdoor en de 
energielasten worden omlaag gebracht.  
 
De technische kwaliteit van de 
schoolgebouwen dient een impuls te krijgen. 
Innovatieve concepten zoals gebouw zonder 
gas, dienen altijd in ogenschouw te worden 
genomen.  
 
Visie uitgangspunten:  

1. de ambitie ten aanzien van IKC-
ontwikkeling varieert van goede, 
inhoudelijke en verregaande 
samenwerking tot fysieke clustering;  

2. bij nieuwbouwopgaven dient ten alle 
tijden de mogelijkheid tot IKC-
ontwikkeling onderzocht te worden;  

3. het verhuren van leegstaande ruimtes aan 
maatschappelijke partijen, bij voorkeur 
kind gerelateerde voorzieningen, wordt 
aangemoedigd, nu en in de toekomst;  

4. de schoolbesturen en gemeente werken 
aan een nog te formuleren beleid m.b.t. 
medeverbruik en verhuur;  

5. het aanbieden van een uitgebreid 
buitenschools programma, waarin 
beweging gestimuleerd wordt, is een 
gezamenlijke opgave. Denk daarbij aan 
het openbare schoolplein als voorziening 
voor de wijk1;  

6. het is een gezamenlijke ambitie om bij 
verbeteringen aan het binnenklimaat ten 
minste te voldoen aan Frisse scholen 
klasse B;  

7. alle onderwijsgebouwen dienen de 
nieuwe onderwijsconcepten naar de 
mogelijkheden optimaal te ondersteunen, 
breder gebruik wordt hierin meegenomen;  

8. duurzaamheid maakt ten alle tijden 
integraal onderdeel uit van technische 

                                                 
1 Als schoolpleinen open worden gesteld voor de wijk zijn 
afspraken over onderhoud, vandalisme en toezicht 

verbeteringen en optimalisaties van de 
exploitatie.  

 

2.2 Gemeentelijke kaders 
De volgende (beleids)documenten zijn 
eveneens belangrijke voeding geweest bij het 
opstellen van dit IHP:  

• ‘Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente 
Gooise Meren 2016’; 

• ‘Leerlingenprognose basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs 2017’, 
Gemeente Gooise Meren, Pronexus 
juni 2017 en de Leerlingenprognoses 
speciaal onderwijs en speciaal 
basisonderwijs Gemeente Hilversum, 
Pronexus maart 2017; 

• Quick scans HEVO VO scholen 
december 2016/januari 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

belangrijk. Per cluster wordt bekeken of er behoefte is 
aan meer speel-/beweegvoorzieningen. 
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3 Inzicht en beoordeling 
 

3.1 Nulmeting 
Alle onderwijsgebouwen zijn op basis van 
verschillende kenmerken in kaart gebracht. 
Voor het PO en S(B)O is aan de hand van een 
vragenlijst de schoolbesturen gevraagd de 
gebouwen te beoordelen. Van het Katholiek 
Montessori (het hoofdgebouw en de 
dependance) hebben we geen beoordeling 
ontvangen. De overige 23 zijn wel 
beoordeeld. Voor het VO vormt de rapportage 
opgesteld door HEVO de basis voor de 
beoordeling. In totaal wordt de beoordeling 
gegeven van 28 onderwijsgebouwen. Voor elk 
schoolgebouw is een zogenaamde factsheet 
opgesteld, waardoor op portefeuille niveau 
inzicht is in de staat de van de gebouwen 
(nulmeting). Deze factsheets zijn toegevoegd 
aan het bijlagedocument van dit IHP. 
Onderstaand wordt een beschrijving gegeven 
van de hoofdthema’s waarop de 
onderwijsgebouwen beoordeeld zijn. De 
afbeelding op de volgende pagina maakt de 
beoordeling van de totale portefeuille 
inzichtelijk.   
 
 

 

3.1.1 Kwaliteit 
Binnen het thema kwaliteit wordt er 
onderscheid gemaakt tussen drie criteria: 
 
• technische staat; 
• functionele staat; 
• binnenklimaat. 
 
Door ICSadviseurs zijn alle locaties bezocht 
om een globaal beeld te krijgen van de 
kwaliteit van de gebouwen. Vervolgens 
hebben de schoolbesturen, aan de hand van 
een vragenlijst, de eigen onderwijsgebouwen 
eveneens kwalitatief beoordeeld. Dit, en de 
context vanuit het onderwijs hebben zij 
toegelicht in een individueel interview. De 
uitkomsten van de beoordeling zijn 
weergegeven op de afbeelding bovenaan de 
volgende pagina.  
 

Technische staat 

Van 11 van de 28 onderwijsgebouwen is de 
technische kwaliteit goed te noemen. Dit 
aantal bestaat voornamelijk uit ‘jonge’ 
gebouwen binnen de gemeente. Ook is een 
aantal van deze panden recentelijk 
gerenoveerd en/of goed onderhouden 
waardoor de technische kwaliteit op peil 
gehouden is.   
 

 

St. Vitusschool - Bussum 
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Bij 11 gebouwen wordt aangegeven dat de 
technische kwaliteit te wensen over laat. Zo 
zijn er problemen met installaties, 
vochtdoorslag en aan het dak gemeld. De 
technische kwaliteit wordt hierdoor als 
redelijk beoordeeld. Het gaat hierbij 
enerzijds om gebouwen die ca. 40 jaar oud  
zijn en anderzijds om gebouwen die uit 
meerdere bouwdelen bestaan, waarvan de 
technische kwaliteit per bouwdeel verschilt 
en aansluitingen voor problemen zorgen. 
 
6 gebouwen krijgen een slechte beoordeling. 
Deze gebouwen zijn sterk verouderd en 
vertonen regelmatig technische ongemakken. 
Deze gebouwen zijn minstens 50 jaar oud.  
 
Functionele staat 

De functionele staat geeft aan in welke mate 
het gebouw het onderwijsconcept en het 
breder gebruik faciliteert.  
 
Van 7 gebouwen wordt de functionele staat 
met goed beoordeeld. Deze gebouwen 
beschikken over voldoende ruimte om 
verschillende onderwijsvormen (klassikaal en 
individueel) onder te brengen. Een aantal van 
deze panden is recentelijk gerenoveerd/ 
nieuw gebouwd en daarmee passend gemaakt 
aan het huidige onderwijsconcept.  
 

10 onderwijsgebouwen krijgen een slechte 
beoordeling op het gebied van functionele  
kwaliteit. Deze gebouwen sluiten niet aan op 
de huidige manier van lesgeven en maken 
breed gebruik onmogelijk. Het gaat hierbij 
veelal om gedateerde gebouwen die minstens 
50 jaar oud zijn.   
 
Binnenklimaat 

Binnen het thema binnenklimaat is er 
gevraagd naar de beleving van het 
warmtecomfort en de beleving van frisse 
lucht binnen het schoolgebouw.  
 
Van 7 schoolgebouwen zijn de schoolbesturen 
te spreken over het binnenklimaat. In een 
aantal gevallen gaat het om nieuw 
gerealiseerde en gerenoveerde 
onderwijsgebouwen waarbij aandacht is 
besteed aan het binnenklimaat, door onder 
andere het aanbrengen van dubbele beglazing 
en een goed functionerend klimaatsysteem.  
 
14 schoolgebouwen krijgen een redelijke 
beoordeling van het binnenklimaat. Er wordt 
aangegeven dat het aanwezige 
luchtverversingssysteem niet naar behoren 
werkt en dat het gebouw beschikt over enkele 
beglazing. Daardoor wordt het op zonnige 
dagen snel te warm en in de winter te koud.   
 

 

KWALITEIT

Techniek

Functionaliteit

Binnenklimaat

7

11

10

11

11

6

7

14
7

FINANCIËN

VRAAG&AANBOD
Onderhoud

Energie

13

5

10

165
7

Tekort/overschot

Goed

Redelijk

Slecht

€

M²

17

11

Uitkomsten nulmeting 
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De overige 7 gebouwen krijgen een slechte 
beoordeling. Er zijn bij deze scholen veel 
klachten die een relatie hebben met het 
binnenklimaat. Zo wordt er slecht 
geventileerd en is het vaak te warm. Drie van 
deze gebouwen dateren van voor 1930 en 
beschikken niet over een 
luchtbehandelsysteem.  

3.1.2 Financiën 
Het thema financiën geeft inzicht in de 
onderhoudslasten en de energielasten van de 
onderwijsgebouwen (die voor rekening van de 
schoolbesturen komen).  
Deze werkelijke kosten aan onderhoud en 
energie zijn vergeleken met een door 
ICSadviseurs opgestelde benchmark (2016), 
om te beoordelen hoe het gebouw ‘scoort’ op 
bovengenoemde onderdelen. Deze benchmark 
bevat schoolgebouwen met uiteenlopende 
bouwjaren uit heel Nederland en is daarmee 
een representatieve database. Tevens is er 
inzichtelijk gemaakt hoe de werkelijke kosten 
zich verhouden tot de materiele 
instandhoudingsvergoeding 
(exploitatievergoeding vanuit het Rijk) die de 
scholen ontvangen.  
 
Onderhoud 

Voor de PO en S(B)O scholen zijn de 
onderhoudslasten in beeld gebracht op basis 
van de verwachte onderhoudskosten zoals 
opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan 
(MOP). Deze bedragen zijn omgerekend naar 
een jaarlijks gemiddelde aan 
onderhoudslasten per m2. Dit gemiddelde is 
vervolgens afgezet tegen de  gemiddelde 
onderhoudskosten uit de benchmark 
opgesteld door ICSadviseurs, die   
€ 34,- per m2 per jaar bedraagt. Voor het VO 
is de berekening en beoordeling uit de HEVO 
rapportage leidend geweest.  
 
Voor 13 gebouwen geldt dat de gemiddelde 
jaarlijkse onderhoudslasten lager zijn dan  
€ 28,- per m2. Aangezien dit aanzienlijk lager 
ligt dan het landelijk gemiddelde ‘scoren’ 
deze gebouwen goed op het thema 
onderhoud. Met uitzondering van de 
Vondelschool, de Rehoboth en de Hoeksteen 
zijn deze gebouwen of delen van het gebouw 
gerealiseerd na 1994. 
Bij 5 gebouwen liggen de jaarlijkse 
onderhoudslasten rondom het benchmark 

gemiddelde van € 34,-per m2. Deze gebouwen 
worden dan ook als redelijk beoordeeld.  
 
Onderhoudslasten hoger dan € 45,- per m2 
wijken dusdanig af van het gemiddelde, dat 
deze als slecht beoordeeld worden. Dit is in 
de gemeente Gooise Meren het geval bij 10 
onderwijsgebouwen. Vrijwel al deze 
gebouwen zijn gebouwd tussen 1950 en 1981, 
waardoor de komende jaren hoge 
onderhoudslasten binnen het MOP opgenomen 
zijn.  
 
Energie 

De energielasten van de onderwijsgebouwen 
zijn vastgesteld op basis van de meest 
recente jaarafrekeningen van het gas-, water- 
en elektraverbruik. Ook deze werkelijke 
jaarlijkse lasten zijn afgezet tegen de 
gemiddelde energielasten uit de benchmark 
die ICSadviseurs heeft opgezet. De 
gemiddelde jaarlijkse energielasten uit de 
benchmark bedragen  
€ 13,50 per m2. Voor het VO is de berekening 
en beoordeling uit de HEVO rapportage 
leidend geweest.  
 
Wanneer de jaarlijkse energielasten lager zijn 
dan € 12 per m2, dan ‘scoort’ het gebouw 
goed. Dit is in de gemeente Gooise Meren het 
geval bij 16 schoolgebouwen.  
 
Bij 5 onderwijsgebouwen liggen de 
gemiddelde energielasten rond het 
benchmark gemiddelde van € 13,50 per m2. 
Deze gebouwen krijgen een redelijke 
beoordeling. 
 
7 gebouwen hebben te kampen met 
energielasten die hoger zijn dan € 15,- per 
m2. Deze gebouwen ‘scoren’ slecht op het 
onderdeel energie.  
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3.1.3 Vraag en aanbod 
Binnen het thema ‘’vraag en aanbod’’ is de 
huidige beschikbare onderwijscapaciteit 
vergeleken met de huidige normatieve 
ruimtebehoefte aan onderwijscapaciteit. De 
normatieve ruimtebehoefte is berekend aan 
de hand van het aantal leerlingen.  
 
In de huidige situatie hebben in Bussum 11 
scholen normatief gezien geen ruimte meer, 
deze scholen zitten vol. 4 scholen in Bussum 
hebben een normatief ruimtetekort. Dit 
betekent dat het ruimtetekort 10% of meer 
beslaat van de beschikbare ruimte. Dit 
ruimtetekort wordt veelal opgelost door meer 
leerlingen in een klaslokaal te plaatsen dan 
wenselijk is. 2 VO scholen in Bussum hebben 
te maken met een normatief ruimteoverschot 
van minstens 13% 
 
In Naarden zitten 5 scholen normatief gezien 
vol. 1 PO school heeft te kampen met een 
ruimteoverschot van meer dan 20%. Dit 
betekent dat minstens 20% van de 
beschikbare onderwijscapaciteit normatief 
leeg staat en de school hiervoor ook geen 
materiele instandhoudingsvergoeding 
ontvangt. De St. Vitusmavo in Naarden heeft 
te kampen met een normatief ruimte tekort.  
 
 

 
 
In Muiden heeft 1 school te maken met een 
groot normatief ruimtetekort. De andere 
school heeft daarentegen een groot 
ruimteoverschot van ca. 45%. De totale 
onderwijscapaciteit in de kern Muiden voldoet  
normatief gezien aan de vraag vanuit het 
aantal leerlingen. De spreiding van het aantal 
leerlingen veroorzaakt het ruimteoverschot 
en -tekort op beide scholen.  
 
In Muiderberg zit 1 school normatief gezien 
vol. De andere school heeft een normatief 
ruimteoverschot van 47%. Een aanzienlijk deel 
van de school wordt niet ten behoeve van het 
onderwijs gebruikt.  
 
Prognose 

De meest actuele leerling prognose 
(Pronexus, juni 2017) geeft inzicht in hoe de 
basisgeneratie (aantal 4-11 jarigen en 30% van 
de 12 jarigen) zich de komende jaren per 
kern zal gaan ontwikkelen. Deze ontwikkeling 
per wijk is in de kaartjes bovenaan deze en 
de volgende pagina weergegeven. 
Ontwikkelingen binnen de basisgeneratie 
hebben direct effect op de ontwikkeling van 
de leerlingaantallen.  
 
Voor wat betreft de prognoses van de drie 
HAVO/VWO scholen (Goois Lyceum, Willem de  
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Zwijgercollege en het Sint Vituscollege) geldt 
dat de onderverdeling per school arbitrair is.  
 
De prognoses zijn vooral relevant voor wat 
betreft het totaal aantal leerlingen. De 
verdeling over de onderlinge scholen is van 
veel zaken afhankelijk (zoals imago, 
(tijdelijke) populariteit, tevredenheid 
ouder/leerlingen, toelatingsbeleid, 
aantrekkelijkheid huisvesting) die over een 
termijn van twintig jaar zich niet (goed) laten 
voorspellen. Het gevolg is dat dat we met een 
termijn tot 2037 minder goed zinvolle 
prognoses op individueel schoolniveau kunnen 
opstellen.   
 
Er is normatief gesproken voldoende 
capaciteit aanwezig in de 3 scholen samen om 
het totaal aantal HAVO/VWO leerlingen nu en 
in de toekomst op te vangen over deze drie 
locaties.  Om uitbreidingen aan 
onderwijsruimten exclusief 
bewegingsonderwijs per school te voorkomen 
is bij het raadsvoorstel over de uitbreiding 
van het Goois Lyceum onder de gymzaal in 
2015 (RV2015.043) afgesproken dat de 
schoolbesturen onder andere een convenant 
zouden opstellen over de verdeling van de 
HAVO/VWO leerlingen. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in een verklaring van geen 
bezwaar als bijlage bij het raadsvoorstel.  
 
In de periode na 2015 is er geen convenant  

 
 
tot stand gekomen, omdat het belangrijk 
werd gevonden eerst een IHP op te stellen.  
Nu dit IHP er ligt, moet in 2018 een 
convenant worden opgesteld.  
De gemeente stelt een vastgesteld convenant 
voorwaardelijk voor toekomstige 
huisvestingsaanvragen voor voorzieningen 
voor het voortgezet onderwijs. 
 
Het uitgangspunt hierbij is dat het aantal 
vierkante meters onderwijsruimte exclusief 
bewegingsonderwijs (huidige situatie) op deze 
3 locaties niet verder zullen toenemen, zodat 
het totaal aantal HAVO/VWO leerlingen 
worden gehuisvest binnen de aanwezige 
capaciteit van de 3 HAVO/VWO scholen 
samen. Voor nu spreken de VO besturen 
onderling af dat de HAVO/VWO leerlingen per 
locatie het maximum aantal leerlingen van 
1300 niet zal overschrijden.  Deze afspraak is 
in ieder geval van toepassing tot en met de 
oplevering renovatie van de laatste 
HAVO/VWO school, dus de periode per heden 
tot en met naar verwachting het jaar 2025. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de leerling prognose per kern. 
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Prognose aantal leerlingen PO 

 
Jaar 2017 2022 2027 2032 2037 

Bussum 3785 3668 3542 3499 3439 

Naarden  1650 1512 1465 1465 1443 

Muiderberg 308 252 252 253 254 

Muiden 232 509 722 707 623 

 
Prognoses aantal leerlingen VO 

 

Jaar 2017 2022 2027 2032 2037 

Bussum 3520 3453 3302 3237 3257 

Naarden  686 715 686 673 678 

 
Hierin is te zien dat de leerlingaantallen voor 
de kernen Bussum, Naarden en Muiderberg tot 
2037 aanzienlijk zullen dalen. Uit de kaartjes 
valt te beredeneren in welke wijken in 
Bussum deze daling het sterkst zal zijn. Hierin 
is te zien dat de grootste daling plaatsvindt in 
de wijken Centrum en Eng.   
 
Woningbouwontwikkelingen in de kern Muiden 
hebben een belangrijke invloed op de 
toekomstige leerling ontwikkeling en de 
spreiding van leerlingen over de 
onderwijslocaties. Als gevolg van 
woningbouwontwikkeling ‘de Krijgsman’ zal  
het aantal leerlingen in Muiden aanzienlijk 
toenemen.   
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4 Kansenkaarten op 
clusterniveau 

 
Aan de hand van alle verzamelde gegevens 
die verwerkt zijn in de factsheets, is per 
cluster een knelpuntenanalyse gemaakt in de 
vorm van een zogenaamde kansenkaart.  
We maken hierbij gebruik van de volgende 
clusters voor het primair onderwijs: 
 
• Bussum, verdeeld in de wijken:  

o Spiegel 
o Eng 
o Centrum 
o Brediuskwartier 

• Naarden  
• Muiden 
• Muiderberg 
 
Ieder schoolgebouw is in de kansenkaart 
beoordeeld op kwaliteit, financiën en vraag &  
aanbod, hieronder vallen de volgende 
aspecten: 
 
• kwaliteit = functionele en technische 

staat van het gebouw ten behoeve  
 

 
 
van onderwijs en multifunctioneel 
gebruik, alsmede het binnenklimaat; 

• financiën = onderhouds- en energielasten 
in verhouding tot benchmark; 

• vraag & aanbod = toekomstige (2037) 
verhouding tussen beschikbare en 
benodigde ruimte op basis van de 
(vastgestelde) prognoses. 

 
De kleuren in de kansenkaarten geven de 
noodzaak tot ingrijpen weer. Groen geeft aan 
dat er geen aanleiding is voor het ontwikkelen 
van een alternatief huisvestingsscenario. Geel 
geeft op termijn aanleiding tot het 
ontwikkelen van een alternatief scenario. En  
rood geeft directe aanleiding tot het 
ontwikkelen van een alternatief scenario.  
 
Gemeente en schoolbesturen hebben de 
kansenkaarten (evenals de factsheets) 
gezamenlijk vastgesteld. De factsheets en 
kansenkaart vormen een belangrijke basis en 
vertrekpunt voor het later formuleren van 
scenario’s en huisvestingsplanning in dit IHP. 
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4.1 Primair onderwijs 
 

4.1.1 Bussum 
 
Wijk Spiegel 

In de wijk Spiegel zijn drie PO scholen 
gehuisvest, te weten: 
• Emmaschool 
• Juliana Brandsma 
• Gooilandschool 
 
De Emmaschool wordt gevestigd in een nog te 
renoveren gebouw. Gegevens omtrent de 
kwaliteit, financiën en vraag & aanbod zijn 
nog niet beschikbaar. Er wordt echter wel 
vanuit gegaan dat deze school geen 
aanleiding geeft tot het ontwikkelen van een 
alternatief scenario.  
 
Zowel de Juliana Brandsma als de 
Gooilandschool staan er goed voor. Beide 
scholen zijn niet ouder dan 23 jaar. De 
functionele kwaliteit geeft op termijn 
aanleiding tot ingrijpen omdat er geen ruimte 
is om nieuwe onderwijsconcepten door te 
voeren. 

 
 
Ook het binnenklimaat vraagt op termijn om 
aanpassingen. Beide gebouwen  
zijn goed onderhouden, waardoor de 
financiën er goed voor staan. De lichte 
leerling daling binnen de  
wijk Spiegel heeft tot gevolg dat vraag en 
aanbod de komende jaren goed op elkaar 
afgestemd zijn. De onderwijscapaciteit past 
bij de verwachte aantal leerlingen. Leegstand 
of een ruimtetekort zal in de wijk Spiegel niet 
ontstaan.   
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Wijk Eng 

In de wijk Eng zijn vier PO scholen gehuisvest, 
te weten: 
• De Zonnewijzer 
• De Hoeksteen 
• Juliana Kwartellaan 
• Vrije school Michael 
 
Met uitzondering van de Hoeksteen bevat 
deze wijk relatief ‘jonge’ 
onderwijsgebouwen. De leeftijd van de 
gebouwen vertaalt zich in dit geval in een 
overwegend positief beeld. Voor de 
Zonnewijzer en de Juliana Kwartellaan zijn er 
aandachtspunten op het thema kwaliteit. De 
functionaliteit van beide gebouwen past niet 
geheel bij de gewenste 
onderwijsvernieuwingen. Ook werkt het 
luchtverversingssysteem niet naar behoren 
waardoor problemen met het klimaat 
ontstaan. De vrije school Michael is het 
jongste gebouw en is volledig toegespitst op 
het vrije onderwijsconcept.  
 
 
 
 

 
 
De kwaliteit van het gebouw is goed, hoewel 
de installaties nog enige aandacht vragen.  
 
De hoeksteen mag dan het ‘oudste’ gebouw 
zijn in deze wijk, maar op alle thema’s staat 
dit gebouw er goed bij. Het gebouw is goed  
onderhouden en aangepast aan de wensen van 
deze tijd.  
 
Het leerlingaantal in deze wijk zal terug gaan 
lopen. Het ruimtetekort wat nu ervaren wordt 
zal, conform de prognoses, terug gaan lopen. 
Buiten een ruimteoverschot bij de 
Zonnewijzer is vraag en aanbod bij de overige 
scholen goed op elkaar afgestemd.  
 
Buiten een kwalitatieve impuls voor de 
Juliana Kwartellaan vragen de gebouwen in 
de wijk Eng niet om alternatieve 
huisvestingsscenario’s.  
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Wijk Centrum 

In de wijk Centrum zijn twee PO scholen 
gehuisvest, te weten: 
• Vondelschool 
• St. Vitusschool 
 
De Vondelschool is een karakteristiek gebouw 
uit 1905 dat veel onderhoud vergt. De 
kwaliteit laat dan ook te wensen over en 
functioneel gezien past het gebouw niet meer 
bij zijn tijd. Het binnenklimaat en de 
akoestiek vormen ook twee belangrijke 
aandachtspunten. Dit gebouw vraagt op de 
korte termijn om een alternatief 
huisvestingsscenario.  
 
De St. Vitusschool is een stuk jonger en de 
bouwkundige kwaliteit is goed. Voornamelijk 
het binnenklimaat vraagt in dit gebouw om 
aandacht. Het luchtverversingssysteem werkt 
niet naar tevredenheid.  
 
Ook in deze wijk gaat het leerlingaantal de 
komende jaren aanzienlijk dalen. Voor de 
Vondelschool heeft dit tot gevolg dat de 
normatieve leegstand dusdanig groot wordt  
 

 
dat dit in de scenario ontwikkeling 
meegenomen dient te worden. Bij de St. 
Vitusschool is op dit moment geen sprake van 
leegstand. Als gevolg van de leerling daling 
zal dit op termijn echter wel gaan ontstaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 916295/20170802adr01 | Integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Gooise Meren 24/48 

 
 
Wijk Brediuskwartier 

In de wijk Brediuskwartier zijn drie PO 
scholen gehuisvest, te weten: 
• Katholieke Montessori (incl. dislocatie) 
• Bussumse Montessori 
• Juliana Dalton 

 
De wijk Brediuskwartier kenmerkt zich door 
de karakteristieke onderwijsgebouwen die 
passen binnen het beeld van de totale wijk. 
De huisvesting van de scholen binnen deze 
wijk staan er op een aantal thema’s niet goed 
voor. De leeftijd van zowel het Bussumse 
Montessori als de Juliana Dalton hebben tot 
gevolg dat de kwaliteit matig tot slecht te 
noemen is. De gebouwen zijn verouderd en 
passen niet meer bij moderne 
onderwijsconcepten. Ook de technische staat 
laat te wensen over. Het enkel glas zorgt 
tevens voor problemen met het 
binnenklimaat.  
De komende jaren zal het aantal leerlingen in 
deze wijk gaan afnemen. Dit heeft tot gevolg 
dat op beide montessorischolen een normatief 
ruimteoverschot gaat ontstaan.  
 
 

 
 
De Juliana Dalton heeft momenteel al te 
kampen met een ruimtetekort. Dit 
ruimtetekort zal naar loop van tijd gaan 
afnemen, maar zal ook in 2037 boven de 10% 
blijven.  
 
Feitelijke gegevens omtrent de Katholieke 
Montessori ontbreken. Naar aanleiding van 
het gesprek met het schoolbestuur valt af te 
leiden dat de technische kwaliteit, als gevolg 
van het samenvoegen van bouwdelen, slecht 
te noemen is. Lekkages en problemen met het 
binnenklimaat zijn hier een voorbeeld van. 
Bovendien bevat het gebouw veel 
verkeersruimte waardoor het normatieve 
ruimteoverschot niet als dusdanig ervaren 
wordt.  
 
Geconcludeerd kan worden dat alle 
onderwijsgebouwen binnen de wijk 
Brediuskwartier vragen om een alternatief 
huisvestingsscenario.  
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4.1.2 Cluster Naarden 
In het cluster Naarden zijn momenteel zes PO 
scholen gehuisvest, te weten: 
• De Tweemaster 
• Minister Calsschool hoofdvestiging 
• Minister Calsschool dependance  
• Rehobothschool 
• Comeniusschool 
• Godelindeschool 
 
Deze zes onderwijsgebouwen zorgen voor een 
gevarieerd palet. Zowel de dependance van 
de minister Calsschool als de Godelindeschool 
zijn recentelijk gebouwd, respectievelijk 
worden binnenkort verbouwd. De kwaliteit 
van beide scholen is daarom goed en de 
exploitatielasten zijn laag. Een alternatief 
scenario is daarom niet aan de orde.  
 
De Rehobothschool is de enige school binnen 
de vesting. Op het thema kwaliteit zijn 
verbeteringen mogelijk. Zo sluit het gebouw 
niet meer aan bij de huidige 
onderwijsconcepten en laat het 
binnenklimaat te wensen over.  

 
 
De Comeniusschool heeft te kampen met 
leegstand. Door de daling van het aantal  
leerlingen zal deze leegstand toenemen en 
komt daarmee onder de opheffingsnorm. Een 
alternatief scenario is gezien deze leerling 
ontwikkeling niet aan de orde.  
 
De hoofdvestiging van de Minister Calsschool 
kenmerkt zich door de ‘tijdelijke’ uitstraling. 
Het gebouw heeft te kampen met technische 
problemen zoals betonrot en optrekkend 
vocht. Dit vertaalt zich mede in de hoge 
onderhoudslasten. Ook bieden de ruimtes 
geen mogelijkheden tot breder gebruik en het 
faciliteren van groepsgericht werken. Een 
alternatief huisvestingsscenario is nodig om 
de problemen op te lossen.  
 
Het perceel van de dependance van de 
Minister Calsschool beschikt over nog te 
bebouwen oppervlakte. Het is de ambitie van 
het schoolbestuur om de dependance uit te 
breiden ten behoeve van het huisvesten van 
opvang en/of peuterspeelzaal.  
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De kwaliteit van de Tweemaster wordt als 
slecht beoordeeld. Het gebouw uit 1960 heeft 
te kampen met optrekkend vocht. De vele 
gangen en kleine lokalen maken het gebouw 
inefficiënt en niet breed inzetbaar. De 
normatieve leegstand wordt dan ook niet als 
dusdanig ervaren, de lokalen zitten vol.   
 
Daarnaast is het ’s winters vaak te koud en ’s 
zomers te warm in het gebouw. Ook voor de 
Tweemaster is een alternatief 
huisvestingsscenario noodzakelijk. 

4.1.3 Cluster Muiden 
In het cluster Muiden zijn momenteel twee PO 
scholen gehuisvest, te weten: 
• PC Hooft 
• St. Jozefschool 

 
De ontwikkeling van ‘De Krijgsman’ zorgt in 
de komende jaren voor aanwas van leerlingen 
binnen Muiden. Vandaar dat er door de 
gemeente en de schoolbesturen gewerkt 
wordt aan IKC Muiden binnen de Krijgsman, 
als (gedeeltelijke) vervangende nieuwbouw 
voor de al aanwezige scholen. Het grootste 
deel van de leerlingen binnen de Krijgsman 
zal zich naar verwachting vestigen op het 

nieuw te realiseren IKC. Na de realisatie zal 
de PC Hooft worden afgestoten. De leerlingen 
van de PC Hooft en de St. Jozefschool zullen 
zich gaan vestigen op het IKC of op de St. 
Jozefschool in het centrum. De St. 
Josefschool in het centrum van Muiden blijft, 
als locatie, na realisatie van het IKC  
behouden. Op termijn zal de st. Jozefsschool 
integraal onderdeel uitmaken van het IKC.  
 
Ook in het centrum gaat naar verwachting het 
leerlingaantal toenemen. De druk op, de nu al 
volle St. Jozefschool, neemt daardoor alleen 
maar toe. De kwaliteit van de St. Jozefschool  
is goed. Het gebouw is technisch in goede 
staat en over het binnenklimaat is men  
tevreden. Het gebouw kent echter wel hoge 
onderhouds- en energielasten, omdat er een  
aantal grote onderhoudswerkzaamheden 
gepland staan.  
 
Binnen Muiden vormt de onderwijscapaciteit 
een belangrijk aandachtspunt. Echter door 
realisatie van een IKC in Muiden is er 
voldoende capaciteit om alle 
geprognosticeerde leerlingen de komende 
jaren op te vangen. 
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4.1.4 Cluster Muiderberg 
In het cluster Muiderberg zijn momenteel 
twee PO scholen gehuisvest, te weten: 
• Oranje Nassau 
• Vinkenbaan 

 
Ook in de kern Muiderberg ambiëren de 
scholen een IKC. Beide scholen zullen in deze 
plannen samengaan in het IKC, waarvan de 
haalbaarheid op dit moment onderzocht 
wordt.  
 
Gezien de conditie van de scholen en de 
leerling ontwikkeling in deze kern is het 
ontwikkelen van een alternatief scenario 
aannemelijk. Beide scholen dateren uit het 
jaar 1980 en zijn aan het einde van hun 
levensduur. Hierdoor zal de komende jaren 
flink geïnvesteerd moeten worden in het 
onderhoud om de kwaliteit op peil te 
brengen. De gebouwen kennen hierdoor hoge  
onderhouds- en energielasten.  De kwaliteit 
van beide scholen biedt ruimte voor 
verbeteringen. Met name de technische 
kwaliteit van de Oranje Nassauschool wordt 
als slecht beoordeeld.  
 
 

 
 
Het aantal leerlingen zal de komende jaren 
licht gaan dalen in de kern Muiderberg. Dit 
heeft tot gevolg dat vraag en aanbod van de 
Oranje Nassau, die nu vol zit, in haar huidige 
gebouw op termijn passend zal zijn. De 
Vinkenbaan heeft op dit moment al te 
kampen met leegstand. Door een afname van 
het aantal leerlingen zal ca. 800 m2 bvo in 
2037 normatief gezien leeg staan. Het is zaak 
om vraag en aanbod aan onderwijscapaciteit 
binnen de kern Muiderberg beter op elkaar af 
te stemmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 916295/20170802adr01 | Integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente Gooise Meren 28/48 

 

4.2 Speciaal onderwijs 
De gemeente Gooise Meren huisvest twee 
scholen voor (V)SO en SBO, te weten:  
• Instituut Indon 
• Elan Breeduit, bestaande uit SO Elan 

Primair en VSO Elan College 
 
Beide scholen zijn gesitueerd in Bussum, maar 
hebben een regionale functie. Het Elan 
Breeduit is, net als de Zonnewijzer, 
gehuisvest in Breeduit. Dit is een relatief 
nieuw gebouw, waarvan de kwaliteit goed is. 
Door de groei van het Elan Breeduit kampt de 
school op dit moment met ruimtetekort, wat 
nog (deels) op te vangen is in Breeduit. Dit 
gebouw vraagt daarom niet om een 
alternatief huisvestingsscenario.  
 
Het Instituut Indon is gevestigd in een groot 
karakteristiek gebouw. Het gebouw uit 1949 
vergt veel onderhoud en met name het 
opzienbarende dak bezorgd de gebruikers 
grote zorgen. De kwaliteit van het gebouw 
laat te wensen over en het gebouw kent hoge 
lasten, zowel voor onderhoud als voor 
energie.  
 

 
 
Daarnaast is het gebouw normatief gezien te 
groot voor het aantal leerlingen en wordt het 
daardoor niet optimaal gebruikt.  
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4.3 Voortgezet onderwijs 
Binnen de gemeente Gooise Meren zijn er vijf 
scholen voor voortgezet onderwijs gehuisvest 
in zowel Bussum als Naarden, te weten: 
 

• St. Vitusmavo 
• Willem de Zwijger college 
• St. Vituscollege 
• Goois Lyceum 
• De Fontein 

 
De beoordeling van deze scholen is gebaseerd 
op de quickscans die opgesteld zijn door 
HEVO. Daaruit komt naar voren dat de 
kwaliteit van alle panden, op de Fontein na, 
slecht beoordeeld wordt. De gebouwen zijn 
(gedeeltelijk) ruim 40 jaar oud en vertonen 
hinderlijke gebreken.  
 
De Fontein is gebouwd in 2003 en is daarmee 
het jongste gebouw. Dit gebouw vertoont 
daardoor weinig bouwkundige en technische 
gebreken.  
 
Alle onderwijsgebouwen hebben te maken 
met een hoge exploitatie. De kosten voor  
 
 

 
 
onderhoud en energie zijn niet te betalen uit 
de vergoeding die de scholen vanuit het Rijk 
ontvangen.  
 
Binnen het thema vraag&aanbod zijn er veel 
knelpunten te benoemen. Normatief gezien 
hebben het St. Vituscollege in Bussum en de 
St. Vitusmavo in Naarden te kampen met een 
groot ruimtetekort. Het normatieve 
ruimtetekort bij het Goois Lyceum beperkt 
zich tot 5%. Het Willem de Zwijger college 
heeft een normatieve leegstand die niet 
direct aanleiding geeft tot ingrijpen. Tot slot 
heeft de Fontein te maken met een grote 
normatieve leegstand.  
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5 Afwegingskader en 
spelregels 

 
Binnen dit IHP zijn er een viertal scenario’s 
gedefinieerd die een oplossing moeten bieden 
voor de genoemde knelpunten, te weten: 
• in stand houden; 
• nieuwbouw; 
• renovatie; 
• afstoten. 

 
Een helder afwegingskader verantwoord de 
keuze voor een alternatief 
huisvestingsscenario. Gezamenlijk met de 
schoolbesturen en de gemeente zijn het 
afwegingskader en de spelregels per 
oplossingsrichting bepaald.   

5.1 Afwegingskader 
Indien de kwaliteit, financiën en vraag & 
aanbod geen aanleiding geven tot 
vervangende huisvesting, is het scenario in 

stand houden van toepassing.  
 
Indien de noodzaak ontstaat tot vervanging 
van de huisvesting zijn er twee scenario’s 
mogelijk, (vervangende) nieuwbouw en 
renovatie. De stelregel om voor renovatie te 
kiezen is dat er sprake is van noodzaak tot 
(vervangende) nieuwbouw, maar renovatie 
een gelijkwaardig of beter alternatief biedt.  
Er is sprake van renovatie als alternatief voor 
nieuwbouw, indien: 

 
 

 
 

• het een karakteristiek gebouw betreft 
waarbij vervangende nieuwbouw niet 
gewenst is; 

• enkel een deel van het gebouw 
kwalitatief aangepakt dient te worden; 

• de ruimtelijke mogelijkheden van het 
bestaande gebouw opwegen tegen  
“verlies aan m²” en exploitatielasten bij 
vervangende nieuwbouw.  

5.2 Spelregels 

5.2.1 In stand houden 
Buiten de reguliere onderhouds-
werkzaamheden is de ambitie uitgesproken 
om de gebouwen die in stand gehouden 
worden, te verduurzamen en het 
binnenklimaat te verbeteren. Momenteel 
worden er binnen de gemeente Gooise Meren 
afspraken gemaakt over het 
duurzaamheidsbeleid van al het 
maatschappelijk vastgoed, de 
schoolgebouwen maken hier onderdeel van 
uit. Ten behoeve van dit IHP wordt de 
prioritering van de mogelijke 
duurzaamheidsingrepen en verbeteringen aan 
het binnenklimaat afgestemd op het geplande 
groot onderhoud zoals opgenomen in de 
Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP’s). Het 
moment van de grootste gebudgetteerde 
onderhoudsuitgave is hierbij leidend, met de 
gedachte dat onderhoudsingrepen de kans 
bieden tegelijkertijd duurzame maatregelen 
te implementeren. Deze fasering dient als 
stelregel, maar zal in onderling overleg 
bekeken moeten worden.  

 

Optie Type ingreep Verantwoordelijkheid Leeftijd gebouw(deel) Budget Impact levensduur

1 In stand houden schoolbestuur -
onderhoud/      

exploitatie -

2 Nieuwbouw Gemeente >40 jaar
Norm + 

bouwbesluit min. 40 jaar

>40 jaar
70% Norm + 

bouwbesluit min. 40 jaar

40-20 jaar
50-70% Norm + 

bouwbesluit min. 40 jaar

10-20 jaar
30-50% Norm + 

bouwbesluit min. 40 jaar

< 10 jaar
10-30% Norm + 

bouwbesluit min. 40 jaar

4 Afstoten Schoolbestuur - - -

Renovatie3
Gemeente 

Schoolbestuur
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Om de duurzaamheidmaatregelen te kunnen 
bekostigen kan gedacht worden aan een 
revolverend fonds:  
 

 

5.2.2 Nieuwbouw en renovatie 
Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie is het 
de ambitie om te voldoen aan Frisse Scholen 
Klasse B. Bij aanvang van elk project dient 
bepaald te worden op welke manier de hoogst 
mogelijke kwaliteit behaald kan worden. De 
bekostiging van de nieuwbouw en renovatie 
scenario’s is een verantwoordelijkheid van de 
gemeente en wordt gebaseerd op een 
nieuwbouw investering van € 1.800,- per m² 
inclusief btw. In paragraaf 7.1 wordt verder 
op de bekostigingssystematiek ingegaan. Met 
deze investering zijn de eisen uit het 
bouwbesluit (inclusief diverse 
duurzaamheidsnormen Frisse Scholen Klasse 
B) te bekostigen. De bekostiging van het 
scenario renovatie is afhankelijk van de 
leeftijd van het te renoveren gebouw(delen).  
 
 
 
 
 

Onderstaande tabel laat de 
bekostigingssystematiek zien:  
 

 
 

Investeren in duurzaamheid is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
schoolbesturen en gemeente. In onderling 
overleg worden afspraken gemaakt over de 
ambities op het gebied van duurzaamheid en 
de hieraan gekoppelde investering, indien het 
bedrag per vierkante meter de € 1.800,- 
overstijgt. Er wordt een koppeling gemaakt 
met reserveringen voor onderhoud en de 
exploitatie. Bij nieuwbouw en renovatie 
wordt een gebouw gerealiseerd dat voor de 
komende 40 jaar meegaat.  

5.2.3 Afstoten 
Bij afstoten wordt het schoolgebouw verlaten 
en het eigendom van de grond en de 
opstallen, automatisch teruggegeven aan de 
gemeente. De verantwoordelijkheid van het 
afstoten ligt bij het schoolbestuur.  
 

5.2.4 Prioritering uitvoering 
De verschillende huisvestingsscenario’s en het 
bepalen van de urgentie hiervan, is in een 
onderling overleg tussen de schoolbesturen en 
de gemeente tot stand gekomen. Grofweg is 
de volgende prioritering aangehouden: 
 
Korte termijn  Periode van 0 - 4 jaar 
Middellange termijn Periode van 4 - 8 jaar  
Lange termijn  Periode van 8 – 12 jaar 
 
In dit IHP wordt binnen de prioritering een 
opdeling van telkens 2 jaar gehanteerd 
(voorbereidingstijd en realisatie), als 
vuistregel voor de financiën. In het volgende 
hoofdstuk is de prioritering per 
onderwijslocatie inzichtelijk gemaakt.  
 
 
 

Leeftijd 

gebouw(deel)

bekostiging (% van 

bekostiging voor 

nieuwbouw)

>40 jaar 70%

20-40 jaar 50-70%

10-20 jaar 30-50%

<10 jaar 10-30%

Revolverend fonds 

 

Bij investeringen in duurzame maatregelen 

kan gedacht worden aan een ‘revolverend 

fonds’. Dit houdt in dat er een 

investeringsfonds beschikbaar komt om 

investeringen uit te bekostigen. Het 

investeringsfonds wordt vervolgens op basis 

van de inverdieneffecten weer aangevuld. De 

gemeente zou hiermee een impuls kunnen 

geven aan investeringen in duurzame 

maatregelen. Gemeente zorgt er in dat geval 

voor dat het fonds wordt gestart met een 

startkapitaal en vervolgens vullen 

schoolbesturen het fonds periodiek met 

middelen die vrijkomen als gevolg van 

verminderde exploitatielasten. Zo blijft een 

fonds beschikbaar voor nieuwe investeringen. 

De exacte invulling van een dergelijke 

constructie dient nader te worden uitgewerkt 

indien partijen overeenstemming hebben over 

dit basisprincipe. 
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6 Scenario’s per cluster 
 

6.1 Primair onderwijs 

6.1.1 Bussum 
Bussum is verdeeld in vier verschillende 
wijken. Per wijk is inzichtelijk gemaakt wat 
de mogelijke ingrepen per school kunnen zijn. 
De ingrepen zijn tevens in tijd uiteengezet.  
 

Wijk Eng 

 

De Hoeksteen 

De Hoeksteen is een karakteristiek pand uit 
1935 en al verschillende keren uit eigen 
middelen functioneel aangepast. Door het 
bestuur wordt het gebouw goed beoordeeld. 
Daarom is er gekozen voor de 
oplossingsrichting in stand houden.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Juliana Kwartellaan 

De Juliana Kwartellaan is gebouwd in 1967 en 
verschillende keren uitgebreid. Het  
oorspronkelijke bouwdeel is in slechte 
conditie. De recente uitbreidingen/  
aanpassingen in 2004 en 2010 zijn van goede 
kwaliteit.  
Het oude deel dient gerenoveerd en 
aangepast te worden aan de eisen van deze 
tijd, zodat het kwaliteitsniveau van het 
complete gebouw op hetzelfde peil gebracht 
wordt. De renovatie dient tussen 4-8 jaar 
plaats te vinden.  
 
De Zonnewijzer 

De Zonnewijzer is gevestigd in Breeduit, een 
gebouw gerealiseerd in 2009 en verkeerd in 
goede staat. Daarom is er gekozen voor de 
oplossingsrichting in stand houden. 
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Vrije School Michael 

Het gebouw van de Vrije School Michael is 
gerealiseerd in 2010 en de kwaliteit van het 
gebouw is goed. Het luchtsysteem vraagt 
weliswaar aandacht. In een deel van het 
gebouw zit een WtW installatie die naar 
tevredenheid functioneert. Momenteel heeft 
de school te kampen met een klein 
ruimtetekort. De prognoses laten zien dat dit 
ruimtetekort op termijn afneemt. Daarom is 
er gekozen voor de oplossingsrichting in stand 
houden. 
 

Wijk Centrum  

 

Vondelschool 

De Vondelschool is een karakteristiek pand in 
het centrum van Bussum, gebouwd in 1905. 
De kwaliteit van het gebouw laat te wensen 
over en vergt bovendien veel onderhoud. Een 
daling in het aantal leerlingen heeft tevens 
een toekomstig ruimteoverschot tot gevolg. 
Het monumentale karakter van het pand 
maakt nieuwbouw niet wenselijk. Daarom is 
renovatie op korte termijn, tussen 0-4 jaar, 
noodzakelijk.  
 
St. Vitusschool 

De St. Vitusschool is gebouwd in 1994 en 
heeft in 2003 een ingreep ondergaan. Op het 
gebied van exploitatie scoort het gebouw 
goed en qua capaciteit voldoet het gebouw 
aan de ruimtevraag. Binnen de functionele 
kwaliteit en het binnenklimaat zijn er 
verbeteringen mogelijk. Zo werkt het 
luchtverversingssysteem niet naar behoren. 
Gezien het bouwjaar en de algehele staat is 
er gekozen voor de richting in stand houden, 
met een specifieke opgave om het 
binnenklimaat te verbeteren. Een 
verduurzaming van het gebouw moet een 
oplossing bieden voor de problemen met het 
binnenklimaat.  
 
Wijk Brediuskwartier 

 
Bussumse Montessorischool 

Het Bussumse Montessori is gevestigd in een 
karakteristiek jaren 30 pand. Zowel de 
technische als de functionele kwaliteit wordt 
als slecht beoordeeld, het gebouw voldoet 
niet meer aan de eisen van deze tijd en is 
niet passend bij het onderwijsconcept. Daar 
tegenover staat dat de lokalen heel ruim zijn 

en er voldoende ruimtes zijn om 
nevenactiviteiten te organiseren.  
Gezien het karakter en de ruimtelijkheid van 
het gebouw zou renovatie een mogelijke 
oplossingsrichting zijn. Deze renovatie heeft 
mede als doel het gebouw te verduurzamen 
en vindt plaats op de middellange termijn.   
 

Katholiek Montessorischool incl. dislocatie 

Het katholiek Montessori is gebouwd in 1970. 
De verschillende bouwdelen zijn 8 jaar leden 
door middel van een gang met elkaar 
verbonden. Het gebouw kampt met 
technische problemen zoals lekkages en niet 
goed functionerende installaties.  
Gezien de leerlingprognoses blijft het aantal 
leerlingen redelijk stabiel. Normatief zou er 
een ruimteoverschot zijn en blijven. Dit 
ruimteoverschot wordt echter niet als 
dusdanig ervaren, door de veelheid aan gang 
in het gebouw. De drie lokalen binnen de 
dislocatie zullen dus ook de komende jaren 
nog nodig zijn. Op basis van de verordening is 
normatieve uitbreiding (36m2) van de 
hoofdlocatie uitgesloten. Voor dit pand zijn 
daarom twee scenario’s op de middellange 
termijn denkbaar: 
 
• renovatie hoofdlocatie en dislocatie; 
• vervangende nieuwbouw hoofdlocatie en 

afstoten dislocatie.  
 

Juliana Dalton 

De Juliana Dalton is gevestigd in een 
monumentaal gebouw, gebouwd in 1930. De 
kwaliteit van het pand laat te wensen over, 
het binnenklimaat is slecht en wensen ten 
aanzien van het onderwijsconcept kunnen 
niet gerealiseerd worden. Op dit moment 
kampt de school al met een ruimtetekort. 
Indien dit ruimtetekort structureel blijft, 
geeft dit op termijn aanleiding om een 
aanvraag tot uitbreiding in te dienen. 
Renovatie op de korte termijn, tussen 0-4 
jaar, wordt als noodzakelijk gezien.  
 

Wijk Spiegel 

 

Emmaschool 

De nieuwe locatie voor de Emmaschool wordt 
op dit moment gerealiseerd. Dit betekent dat 
het gebouw er voor de komende jaren goed 
bij zal staan. Daarom is er gekozen voor de 
oplossingsrichting in stand houden. 
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Juliana Brandsma 

De Juliana Brandsma is gevestigd in een 
relatief nieuw gebouw. De technische 
kwaliteit is dan ook goed. Binnen de 
functionele kwaliteit en het binnenklimaat 
zijn er verbeteringen mogelijk. Gezien de 
algehele staat is er gekozen voor de richting 
in stand houden.  
Gooilandschool 

De Gooilandschool is gevestigd in een gebouw 
uit 1993. Dit betekent dat het gebouw 
tekenen van veroudering begint te vertonen. 
De kwaliteit wordt dan ook als redelijk 
beoordeeld. Qua vraag en aanbod en 
financiën staat de school er goed voor.  
Daarom is er gekozen voor de 
oplossingsrichting in stand houden. 
De aanpalende gymzaal is ouder en de 
kwaliteit van onder andere de kleedkamers is 
slecht. In relatie tot het totale aanbod van 
gymnastiekvoorzieningen in Bussum, wordt 
specifiek voor dit gebouwdeel een scenario 
voorgesteld.  
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6.1.2 Naarden  
 

De Tweemaster 

Het gebouw van de Tweemaster is aan het 
einde van zijn levensduur. De technische 
kwaliteit en het binnenklimaat zijn slecht. De 
kleine lokalen en vele gangen maken 
multifunctioneel gebruik onmogelijk. Door 
een daling van het aantal leerlingen in 
Naarden zal er op termijn ook een 
ruimteoverschot ontstaan. Daarom zijn op de 
korte termijn, tussen 0-4 jaar, de volgende 
scenario’s denkbaar:  
 
• vervangende nieuwbouw op basis van de 

normatieve ruimtebehoefte. Behoud van 
de locatie is hierbij niet strikt 
noodzakelijk. De school dient echter wel 
een plek in dezelfde wijk te krijgen. 
Mogelijkheden tot fysieke samenwerking 
met o.a. de muziekschool en de BSO,  
 

 
 
 
zullen in de uitwerking en afweging van  
de nieuwbouw meegenomen worden door 
de school;  

• renovatie van het bestaande pand met 
behoud van het aantal vierkante meters. 
Het capaciteitsoverschot kan op termijn 
ingezet worden voor multifunctioneel 
gebruik.  

 

De Rehobothschool 

Het hoofdgebouw van de Rehobothschool is 
gebouwd in 1972. Functioneel gezien sluit het  
gebouw niet volledig aan op het huidige 
onderwijsconcept. Ook het klimaat in de 
kantoorruimtes laat te wensen over. Echter, 
de technische staat van het gebouw, de 
exploitatielasten en de ruimte in het gebouw 
zijn goed. Daarom is er gekozen voor de 
oplossingsrichting in stand houden. Een 
verduurzaming van het gebouw moet een 
oplossing bieden voor de problemen met het 
binnenklimaat. 
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Minister Calsschool hoofdvestiging 

Het hoofdgebouw van de Minister Calsschool 
verkeerd in slechte staat. Zo is er sprake van 
optrekkend vocht en betonrot. Functioneel 
gezien zijn er geen voorzieningen voor voor- 
en naschoolseopvang en zijn hier wel ambities 
voor. In 1997 is het gebouw uitgebreid. De 
verschillende uitbreiding zijn in het exterieur 
goed zichtbaar. Uit een eerder rapport 
opgesteld door Arec wordt vervangende 
nieuwbouw, op basis van de normatieve 
ruimtebehoefte, als de meest kansrijke 
oplossingsrichting gezien. Dit zou op korte 
termijn, tussen de 0-4 jaar, plaats moeten 
vinden.  
 

Minister Calsschool dependance 

De dependance van de Minister Calsschool is 
gebouwd in 2009 en verkeerd in goede staat.  
Daarom is er gekozen voor de 
oplossingsrichting in stand houden. 
 

Comeniusschool 

Het gebouw van de Comeniusschool is 
gebouwd in 1972 en technisch gezien is het 
gebouw gedateerd. Het binnenklimaat en de 
functionele kwaliteit worden als goed 
beoordeeld. Het leerlingaantal van de 
Comeniusschool komt op dit moment al onder 
de opheffingsnorm uit, dit zal in de toekomst 
ook zo blijven. De gemiddelde schoolgrootte 
binnen Talent Primair zorgt ervoor dat de 
Comeniusschool uitgesloten wordt voor 
sluiting. Daarom is er gekozen voor de 
oplossingsrichting in stand houden. Mocht het 
leerlingaantal sneller dalen of stijgen dan de 
prognose aangeeft dan zal er een nieuwe 
afweging gemaakt moeten worden.  
 

Godelindeschool  

De verschillende locaties van de 
Godelindeschool worden samengebracht op de 
hoofdlocatie in de vorm van nieuwbouw naast 
de bestaande bouw. Hierdoor staat de 
Godelindeschool er voor de komende jaren 
weer goed bij. Daarom is er gekozen voor de 
oplossingsrichting in stand houden.  
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6.1.3 Muiden 
In Muiden wordt de komende jaren veel 
nieuwe woningbouw gerealiseerd in onder 
andere het ontwikkelgebied ‘de Krijgsman’. 
Dit heeft in Muiden een forse groei van het 
aantal leerlingen tot gevolg. Daarom ligt er 
een besluit om in het ontwikkelgebied ‘De 
Krijgsman’ een IKC te realiseren. Dit IKC zal 
in het schooljaar 2020/2021 in gebruik 
genomen worden. De PC Hooft en de nieuw 
op te richten Interconfessionele school zullen 
onderdeel gaan uitmaken van het IKC Muiden.  
 
PC Hooft 

Na ingebruikname van het IKC zal het gebouw 
van de PC Hooft worden verlaten en 
afgestoten. Dit gebouw is aan het einde van 
zijn levensduur en technisch sterk verouderd.  
 

St. Jozefschool 

De St. Jozefsschool staat in het centrum van 
Muiden en is gebouwd in 1981.  
 
 
 

 
 
De kwaliteit van het gebouw wordt als goed 
beoordeeld. Deze school blijft na de realisatie 
van het IKC, waar de St. Jozefschool op 
termijn integraal onderdeel van zal uitmaken, 
behouden om ook binnen het centrum van 
Muiden onderwijs aan te kunnen blijven 
bieden. De komende jaren zal dit gebouw in 
stand worden gehouden.  
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6.1.4 Muiderberg 
Ook in Muiderberg gaat er IKC-ontwikkeling 
plaatsvinden. Momenteel wordt er een 
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd om de 
locatie van het IKC Muiderberg te bepalen.  
Naar verwachting zal tussen de 4 en 8 jaar 
het IKC gerealiseerd worden.  
 
Oranje Nassauschool 

De Oranje Nassauschool is gebouwd in 1973 en 
in 1980 uitgebreid. Het gebouw is aan het 
einde van zijn levensduur en vertoont 
technische gebreken. Na realisatie van het 
IKC zal dit gebouw afgestoten worden.  
 

De Vinkenbaan 

Het gebouw van de Vinkenbaan verkeerd in 
redelijke staat. Momenteel heeft het gebouw 
te kampen met een ruimteoverschot. Volgens 
de prognoses zal het huidige ruimteoverschot 
alleen maar toenemen. De Vinkenbaan heeft 
echter een gedeeld brinnummer met de PC 
Hooft waardoor de opheffingsnorm niet 
maatgevend is. Voor deze locatie zijn daarom 
twee scenario’s denkbaar:  

 
 
 

• afstoten gebouw, na de realisatie van het 
IKC Muiderberg; 

• gezien de locatie, de conditie en de 
situering van het gebouw, renovatie (en 
eventuele uitbreiding) van het gebouw tot 
IKC Muiderberg.  
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6.2 Speciaal onderwijs  
 
Instituut Indon 

Instituut Indon is gevestigd in een 
monumentaal pand in Bussum, gebouwd in 
1949. In 1987 is het gebouw uitgebreid en in 
2010 is het gebouw functioneel aangepast. Zo 
zijn er op de zolderverdieping lokalen 
gerealiseerd.  Gezien de leeftijd van het 
gebouw vergt het gebouw veel onderhoud. 
Voornamelijk het dak baart de gebruikers 
grote zorgen. Ook beschikt het gebouw over 
een ruimteoverschot. Een renovatie op de 
korte termijn moet het gebouw weer passend 
maken voor het speciaal basisonderwijs. Het 
is organisatorisch niet mogelijk en ongewenst 
om in het ruimteoverschot het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs onder te brengen.  
 

Elan Breeduit 

Het Elan Breeduit is gevestigd in Breeduit, 
een gebouw gerealiseerd in 2009 en daarom 
in goede staat. De groei van het SO en VSO 
zorgt voor een toename van het aantal 
leerlingen. Op dit moment kampt het Elan 
Breeduit al met een  
 

 
 
ruimtetekort. Voor 2017-2018 kan er binnen 
Breeduit tijdelijk gebruik gemaakt worden 
van extra ruimte. Voor passende huisvesting 
op de lange termijn zal een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd moeten 
worden.   
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6.3 Voortgezet onderwijs 
Voor de scholen St. Vitus mavo, St. 
Vituscollege, Goois Lyceum en het Willem de 
Zwijgercollege is het minimaal noodzakelijk 
om de gebouw(del)en te renoveren. Binnen 
de gehanteerde systematiek van renovatie is 
het aan de school om nader te onderzoeken 
wat de meest effectieve manier van ingrijpen 
is binnen het financiële kader dat opgenomen 
is in dit IHP. Zo kan er gekozen worden voor 
deels nieuwbouw, deels renovatie of niets 
doen voor het meest recent gerealiseerde 
bouwdeel.  
 
Gezien het bouwjaar en de algehele staat van 
de Fontein is er gekozen voor de richting in 
stand houden van dit gebouw. Een 
verduurzaming van het gebouw moet een 
oplossing bieden voor de hoge 
exploitatielasten waar de school mee te 
kampen heeft.  
 
Met inachtneming van het nog op te stellen 
convenant zullen de schoolbesturen de 
integrale huisvestingsplannen voor de 
schoolgebouwen de komende jaren nader 
uitwerken.  
 
 
 

 
 
Het financiële kader is bepaald op basis van 
de voorgestelde systematiek gerelateerd aan 
de noodzaak en urgentie van de verbouwingen 
uit de quick scans van HEVO. 
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6.4 Prioritering 
Aan de hand van de beschreven 
oplossingsrichtingen per kern, geeft het 
bovenstaande schema een totaaloverzicht van 
de huisvestingsscenario’s. In dit overzicht is 
de prioritering per locatie aangegeven. De 
prioritering van de duurzaamheidsingrepen bij 
de instandhoudingsscenario’s zijn afgeleid uit 
de MOP’s. Het overzicht geeft tevens inzicht 
in het toekomstbeeld na de ingreep op de 
thema’s kwaliteit, financiën en vraag & 
aanbod. Uitgangspunt hierbij is dat bij 
instandhouding, na uitvoering van de 
duurzaamheidsimpulsen, de kwaliteit en dan 
met name het binnenklimaat weer op peil zijn 
gebracht. Nieuwbouw heeft een positieve 
invloed op alle thema’s. Bij renovatie wordt 
nieuwbouwkwaliteit nagestreefd, dit houdt in 
dat de kwaliteit en financiën weer op peil 
worden gebracht. Waarbij nieuwbouw de  
onderwijscapaciteit afgestemd wordt op de 
onderwijsvraag, op basis van het aantal  
 

 
 
verwachte leerlingen blijft bij renovatie de 
bestaande onderwijscapaciteit behouden. De 
verhouding tussen vraag en aanbod wordt 
hiermee dus niet geoptimaliseerd en de 
huidige beoordeling blijft gehandhaafd.  
 
Legenda bovenstaand schema:  
In stand houden  
Nieuwbouw  
Renovatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cluster Scenario 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PO

Bussum

De Hoeksteen instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Juliana Kwartellaan renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

De Zonnewijzer instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Vrije School Micheal instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Vondelschool renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

St. Vitusschool instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Bussumse Montessorischool renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

scen. 1: nieuwbouw hoofdlocatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

scen. 2: renovatie (HL + DL) Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Juliana Daltonlaan renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Emmaschool instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Juliana Brandsma instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Gooilandschool instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Naarden 

scen. 1: nieuwbouw Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

scen. 2: renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Min. Calschool (hoofd) nieuwbouw Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Min. Calschool (neven) instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Rehobothschool instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Comeniusschool instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Godelindeschool instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Muiden 

PC Hooft vervangende nieuwbouw Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Interconfessionele school Nieuwbouw

Jozefschool instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Muiderberg

Oranje Nassauschool Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

De Vinkenbaan Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

De Vinkenbaan scen. 2: Renovatie en uitbreiding Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

SO 

Instituut Indon renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Elan Breeduit instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

VO 

St. Vitusmavo Naarden renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

St. Vituscollege Bussum renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Willem de Zwijger college renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Goois Lyceum renovatie Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

De Fontein instandhouden Kwaliteit Financiën Vraag/Aanbod

Indicatie toekomstbeeld na ingreep

Katholiek Montessorischool incl. dislocatie afstoten dislocatie

Tweemaster

afstoten huidige locatie

scen. 1: vervangende nieuwbouw afstoten huidige locatie

afstoten huidige locatie
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7  Financiën  
 

7.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is per kern beschreven 
wat de oplossingsrichtingen zijn per locatie, 
om de geconstateerde knelpunten op te 
kunnen lossen. Om een goede en integrale 
afweging te kunnen maken, zijn in dit 
hoofdstuk de financiële consequenties 
inzichtelijk gemaakt. Om inzicht te geven in 
hoe de financiële consequenties zijn bepaald, 
zijn in paragraaf 7.2 de uitgangspunten 
opgenomen. Aan de hand van deze 
uitgangspunten zijn in paragraaf 7.3 
vervolgens de investeringskosten per scenario 
weergeven.  

7.2 Uitgangspunten 
Ten behoeve van nieuwbouwinvesteringen in 
het onderwijs hanteert de VNG een 
zogenaamd normbudget (VNG-norm). Deze 
norm gaat uit van een vaste voet en een 
bedrag per m2 bvo en is gebaseerd op het 
aantal leerlingen. Door de toepassing van een 
vaste voet is een investeringsbudget per m2 
bvo afhankelijk van de omvang van een 
project. Op dit moment bedraagt de VNG-
norm voor een gemiddelde school ongeveer  
€ 1.250 per m2 bvo. 
 
In de huidige markt is dit echter ontoereikend 
om te kunnen voldoen aan de minimale 
kwaliteitseisen gesteld in het Bouwbesluit 
(2015). 
    
 

 
 
In het Bouwbesluit 2015 zijn diverse 
kwaliteitseisen opgenomen die vergelijkbaar 
zijn met Frisse Scholen klasse B, zowel op het 
terrein van frisse scholen als op het terrein 
van duurzaamheid. Een investeringskosten 
budget van € 1.800 per m2 bvo is op dit 
moment passend bij niveau Bouwbesluit. Voor 
dit IHP hanteren we dit bedrag als 
uitgangspunt voor nieuwbouw en 
referentiekader voor investeringen in 
renovaties en functionele aanpassingen. Dit 
wordt als volgt vertaald naar bijdragen vanuit 
de gemeente: 
 

 
 
 
 
 

Uitgangspunten

Nieuwbouw 100%

Leeftijd bouwdeel

Renovatie 70%

50-70%

30-50%

10-30%

>40 jaar

20-40 jaar

10-20 jaar

<10 jaar

€1.260,- per m2 bvo

€180-€540,- per m2 bvo

€540-€900,- per m2 bvo

€900-€1.260,- per m2 bvo

€1.800,- per m2 bvo

MINIMALE VARIANT Prijspeil heden MAXIMALE VARIANT Prijspeil heden

School Oplossingsrichting uitvoering investering School Oplossingsrichting uitvoering investering

Juliana kwartellaan Renovatie 2023/2024 1.271.466€       Juliana kwartellaan Renovatie 2023/2024 1.271.466€       

Vondelschool Renovatie 2019/2020 3.089.520€       Vondelschool Renovatie 2019/2020 3.089.520€       

Bus. Montessori Renovatie 2024/2025 2.196.180€       Bus. Montessori Renovatie 2024/2025 2.196.180€       

Kath. Montessori Renovatie 2021/2022 2.304.720€       Kath. Montessori Nieuwbouw (afstoten dislocatie) 2021/2022 3.312.000€       

Juliana Dalton Renovatie 2019/2020 1.741.320€       Juliana Dalton Renovatie 2019/2020 1.741.320€       

Tweemaster Renovatie 2019/2020 2.211.300€       Tweemaster Nieuwbouw 2019/2020 2.442.600€       

Min. Calsschool Nieuwbouw 2021/2022 1.612.800€       Min. Calsschool Nieuwbouw 2021/2022 1.612.800€       

PC Hooft/Jozefschool Nieuwbouw IKC (afstoten PC Hooft)* 2020/2021 5.679.000€       PC Hooft/Jozefschool Nieuwbouw IKC (afstoten PC Hooft)* 2020/2021 5.679.000€       

Vinkenbaan Renovatie en uitbreiding tbv IKC Muiderberg 2022/2023 2.341.872€       Oranje Nassau/Vinkenbaan Nieuwbouw IKC (afstoten huidige scholen) 2022/2023 3.200.796€       

Instituut Indon Renovatie 2019/2020 1.274.220€       Instituut Indon Renovatie 2019/2020 1.274.220€       

TOTAAL PO en S(B)O 23.722.398€     TOTAAL PO 25.819.902€     

Goois Lyceum Renovatie 2019/2020 10.572.240€     Goois Lyceum Renovatie 2019/2020 10.572.240€     

Willem de Zwijger College Renovatie 2019/2021 8.882.640€       Willem de Zwijger College Renovatie 2019/2021 8.882.640€       

St. Vituscollege Renovatie 2022/2023 8.065.628€       St. Vituscollege Renovatie 2022/2023 8.065.628€       

St. Vitusmavo Renovatie 2020/2021 2.883.672€       St. Vitusmavo Renovatie 2020/2021 2.883.672€       

TOTAAL VO 30.404.180€     TOTAAL VO 30.404.180€     

TOTAAL PO+S(B)O+VO 54.126.578€     TOTAAL PO+S(B)O+VO 56.224.082€     

* exclusief 460 m2 kinderopvang
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Bij renovatie wordt een percentage van het 
normbedrag gehanteerd afhankelijk van de 
leeftijd van het te renoveren bouwdeel. 
Indien het te renoveren gebouw bestaat uit 
bouwdelen uit verschillende periode wordt 
per periode het desbetreffende percentage 
gehanteerd om de totale investeringskosten 
voor renovatie te berekenen.  
 
Uitsluitingen  

Kosten die niet zijn meegenomen in de 
berekeningen: 

• mogelijke kosten voor het slopen van 
vrijvallende locaties 

• aankopen van grond 
• aanpassing aan de openbare ruimten 
• mogelijke opbrengsten uit de verkoop 

of herontwikkeling van vrijvallende 
locaties 

• afschrijvingen huidige boekwaarde in 
geval van nieuwbouw 

• mogelijke kosten voor tijdelijke 
huisvesting 

• contextuele factoren / locatie 
gebonden kosten 

 

7.3 Doorrekening scenario’s naar 
investeringen 

Om de investeringen inzichtelijk te maken is 
gebruik gemaakt van een minimale en een 
maximale variant. In de minimale variant zijn 
alle renovatie scenario’s opgenomen voor de 
scholen waar twee oplossingsrichtingen  

 
mogelijk zijn. In de maximale variant zijn de 
nieuwbouwscenario’s van deze scholen 
opgenomen. Dit resulteert in een 
investeringsvolume voor de minimale variant 
van € 54,1 miljoen en voor de maximale 
variant van € 56,2 miljoen (zie tabel 
bovenaan vorige pagina). In bovenstaande 
grafiek zijn de benodigde investeringskosten 
per variant voor zowel het PO als het VO in 
tijd uiteen gezet. In de grafiek is tevens 
inzichtelijk gemaakt wat de kosten volgens de 
VNG norm en de kosten inclusief (B)ENG 
maatregelen zijn.  

7.4 Investeringen in duurzaamheid 
Zoals aangegeven wordt primair uitgegaan 
van investeringen waarmee kan worden 
voldaan aan de huidige kwaliteitseisen. De 
kwaliteitseisen blijven echter in ontwikkeling: 
vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe 
gebouwen in Nederland bijna energieneutrale 
gebouwen (BENG) zijn. Op dit moment dient 
rekening te worden gehouden met een extra 
investering van ongeveer € 200 per m2 bvo 
om aan die eis te kunnen voldoen.  
 
Naast de energieprestaties zal in het 
bouwbesluit per 2021 duurzaamheid ook aan 
materiaalprestaties en de milieudruk daarvan 
worden beoordeeld. De energie- en 
materiaalprestaties zullen naar verwachting 
op basis van één gezamenlijk gewogen 
waarde beoordeeld gaan worden, maar welke 
minimale waarde daarvoor wordt vastgesteld 
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is nog niet bepaald. Dat maakt het voor nu 
niet mogelijk om aan te geven wat het effect 
op de investeringskosten en de 
exploitatielasten zal zijn. 
 
BENG wordt vertaald naar een EPC 
(energieprestatie coëfficiënt) van circa 0,22. 
Deze wordt berekend aan de hand van 
gebouw gebonden energieprestaties. Dat 
betekent dat energiegebruik ten behoeve van 
gebruikersapparaten (smartboards, laden van 
ICT apparatuur, keukenfaciliteiten) niet 
wordt meegerekend. Een verdergaande 
variant van BENG is ENG: een volledig 
energieneutraal gebouw. Dit vertaalt zich in 
een EPC=0, ook weer een gebouw gebonden 
energieprestatie.  
 
In de praktijk betekent (B)ENG derhalve niet 
dat de onderwijsinstellingen geen 
energierekening meer hebben. Er zal alsnog 
sprake zijn van energielasten als gevolg van 
het gebruik van (niet gebouw gebonden) 
apparaten. Indien ook het gebruikers 
gerelateerde energieverbruik wordt 
meegerekend en de totale energielasten tot € 
0 gereduceerd moet worden, dan spreken we 
van “0-op-de-meter”. De meerkosten van 
deze ambitie zijn sterk afhankelijk van de 
individuele situatie van scholen. 
 
Zeker bij renovatieprojecten is het erg 
afhankelijk van de situatie welk 
ambitieniveau redelijkerwijs kan worden 
gerealiseerd. Per project zal worden 
onderzocht wat het meest optimale resultaat 
is. Voor dit IHP wordt er van uitgegaan dat er 
een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen 
gemeente en schoolbesturen bij het hanteren 
van hogere duurzaamheid ambities dan 
Bouwbesluit: 
• Voor de “(B)ENG” ambitie is een bijdrage 

vanuit de schoolbesturen te 
rechtvaardigen indien dat leidt tot 
besparingen ten opzichte van het 
gehanteerde basisniveau. Een gezamenlijk 
geformuleerde ambitie dient dan ook te 
worden getoetst aan gevolgen voor 
energielasten en onderhoudslasten. Het 
referentiekader daarbij is het 

                                                 
2 Ter indicatie: Bouwbesluit 2015 vereist een EPC = 
0,7. Vanaf 2012 tot 2015 was dit: EPC = 1,3 

kostenniveau wanneer uitgegaan wordt 
van Bouwbesluit; 

• Voor de ambitie “0-op-de-meter” is een 
aanvullende bijdrage van het 
schoolbestuur ten opzichte van de 
“(B)ENG” ambitie gerechtvaardigd omdat 
dit ook het niet-gebouwgebonden 
verbruik omvat. Ook hier is het van 
belang om niet alleen te kijken naar het 
effect op de energielasten maar ook op 
de onderhoudslasten. Het referentiekader 
daarbij is in principe de materiële 
instandhoudingsvergoeding die de 
schoolbesturen ontvangen vanuit het rijk. 

7.5 Voortgezet onderwijs 
Voor het voortgezet onderwijs geven de 
HEVO-rapportages de eerste aanleiding tot 
het ontwikkelen van alternatieve scenario’s, 
gelet op de kwaliteit van de huidige 
gebouwen. Op basis van de quick scans 
adviseren we renovatie van het Goois 
Lyceum, Willem de Zwijger, het st. Vitus 
college en de st. Vitusmavo. Met in 
achtneming van de gestelde uitgangspunten 
voor renovatie binnen dit IHP vragen deze 
scenario’s om een investeringsvolume van ca. 
€30.000.000,-. Het investeringsvolume voor 
het voorgezet onderwijs is inclusief de 
investeringen voor de aanwezige ruimten ten 
behoeve van het bewegingsonderwijs bij de 
VO scholen. 
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8 Bewegingsonderwijs 
 

8.1 Vraag & aanbod 
Binnen het IHP is er onderzocht hoe het 
aanbod aan bewegingsonderwijs zich verhoudt 
tot de normatieve behoefte aan klokuren 
gym, nu en in de toekomst. Per binnen-
sportaccommodatie is er gekeken naar het 
aanbod (uitgedrukt in klokuren gym op basis 
van het aantal zaaldelen). De gymzalen van 
en het gebruik door de (V)SO en SBO scholen 
zijn hierin ook meegenomen. Hoewel het 
uitgangspunt vanuit de schoolroosters niet 
altijd haalbaar blijkt wordt er voor het PO 
uitgegaan van de wettelijke 26 beschikbare 
klokuren per zaal(deel). Voor het VO wordt 
uitgegaan van 40 beschikbare klokuren. Het 
huidige gebruik is afgeleid van de beschikbare 
gymroosters. De leerling prognoses zijn 
gehanteerd om het toekomstige normatieve 
gebruik te berekenen. Bovenstaand is het 
overzicht per sportaccommodatie inzichtelijk 
gemaakt. Daarnaast is op de volgende pagina 
een overzicht te vinden met de sportbehoefte 
per school uitgedrukt in werkelijke, 
normatieve en geprognotiseerde klokuren  

 
 
gym. In de volgende onderdelen worden de 
bevindingen per kern toegelicht.  
 
Bussum 

De totale capaciteit aan klokuren gym in 
Bussum is 542 uur. Slechts 470 uur wordt 
hiervan momenteel gebruikt. De normatieve 
behoefte in 2037 bedraagt 527 uur. Ervan 
uitgaande dat deze uren ook daadwerkelijk 
afgenomen worden, worden voor ca. 24 uur 
de zalen binnen Bussum niet gebruikt door 
het onderwijs. Over het geheel kan gesteld 
worden dat er in 2037 een zaaldeel minder 
gebruikt gaat worden. In het overzicht is ook 
te zien dat binnen een aantal zalen de 
behoefte groter is dan het aanbod. In deze 
gevallen moet nader onderzocht worden of 
verschuivingen van gymlocaties mogelijk zijn.  
 
Naarden 

De kern Naarden beschikt over 4 verschillende 
gymlocaties met een capaciteit van 144 uur 
per week. Het huidige gebruik vertaald zich in 
99,5 aan klokuren gym. Normatief gezien is er 
in de toekomst een vraag naar 102 klokuren 
gym. Hiermee worden ruim 41 uur per week  
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de zalen niet door het onderwijs gebruikt. 
Gesteld kan worden dat minimaal 1 zaal (26 
uur) niet nodig is ten behoeve van het 
bewegingsonderwijs. Een nadere verkenning 
moet uitwijzen of, en welke verschuivingen 
aan gymzalen mogelijk zou zijn in de kern 
Naarden.  
 
Muiden  

In Muiden zijn er twee gymlocaties. 
Momenteel wordt er slechts voor 22 uur per 
week gebruik gemaakt van de accommodaties 
door de scholen. De toekomstige behoefte, op 
basis van de twee bestaande scholen, 
bedraagt slechts 12 uur per week. Hiermee 
wordt 40 uur per week de zalen niet gebruikt. 
In deze berekening is echter geen rekening 
gehouden met de aanwas van nieuwe 
leerlingen als gevolg van de woningbouw 
ontwikkelingen op ‘de Krijgsman’ en de 
ontwikkeling van IKC Muiden. De aanwas van 
leerlingen zorgt in de kern Muiden voor een 
toenemende vraag aan bewegingsonderwijs 
en dus ook aan gymzalen. De gymzaal bij de 
PC Hooft komt, na realisatie van het IKC 
hoogstwaarschijnlijk te vervallen. De sporthal 
bij het nieuw te realiseren IKC zal voorzien in  
 

 
de behoefte van het aantal klokuren 
bewegingsonderwijs.  
 
Muiderberg 

Muiderberg beschikt enkel over 1 gymzaal die 
door beide scholen wordt gebruikt. Het 
toekomstig gebruik is, als gevolg van een 
daling in de leerlingaantallen, lager dan het 
huidige gebruik. De toekomstige vraag naar 
klokuren gym bedraagt slechts 10,5 uur per 
week. De bestaande gymzaal wordt hiermee 
voor 15,5 uur per week niet gebruikt door het 
onderwijs.  

8.2 Kwalitatieve beoordeling 
gymzalen 

Ten behoeve van de kwaliteit van de 
gymzalen is er een eerste verkenning gedaan. 
De schoolbesturen hebben vergelijkbaar met 
de factsheets voor de onderwijsgebouwen de 
gymzalen beoordeeld op de aspecten 
technische staat, functionaliteit en 
binnenklimaat/duurzaamheid (als bijlage 
toegevoegd aan dit rapport). Plannen voor 
aanpak van de gymnastiekzalen zullen in 
navolging op het IHP nader uitgewerkt te 
worden.  
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9 Conclusies en 
aanbevelingen  

 

9.1 Conclusies 
 

• Het voorliggende Integrale 
huisvestingsplan (IHP) is in 
constructief overleg met de gemeente 
en onderstaande schoolbesturen 
opgesteld; 

o Talent Primair 
o St. Vitusschool 
o Stichting Proceon 
o Stichting Interconfessioneel 

Basisonderwijs Naarden  
o Stichting R.K. Onderwijs 

Naarden 
o ASKO Scholen 
o Vondelschool 
o Stichting Spiritbasisscholen 
o Stichting Elan 
o Gooise Scholen Federatie 

De overige schoolbesturen hebben, na 
herhaaldelijk uitgenodigd te zijn, 
geen of weinig inbreng geleverd. 

• Binnen dit IHP is onderscheid gemaakt 
tussen een minimale en een maximale  
 

 
variant. In de minimale variant zijn 
de renovatie scenario’s opgenomen 
voor de scholen waar twee 
oplossingsrichtingen mogelijk zijn. In 
de maximale variant is uitgegaan van 
de nieuwbouwscenario’s. Indien er 
maar één oplossingsrichting mogelijk 
is, is deze in beide varianten 
opgenomen.  
 

• De gebouwen die geen nieuwbouw of 
renovatie krijgen komen in 
aanmerking voor financiering vanuit 
het revolverend fonds ten behoeve 
van toekomstbestendige 
onderwijsvoorzieningen te realiseren.  

 
• De gezamenlijke visie en de minimale 

en maximale variant geven een helder 
perspectief voor de 
onderwijshuisvesting van Gooise 
Meren richting de toekomst. 
 

• Met de realisatie van zowel de 
minimale als de maximale variant 
worden de grootste knelpunten in de 
huisvesting in 12 jaar opgelost. Na 
realisatie kan de kwaliteit van het 
overgrote deel van de 
schoolgebouwen als goed tot zeer 
goed worden aangemerkt (zeker in 

 
Minister Calsschool, Naarden 
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vergelijking met het landelijke 
gemiddelde).  

 
• Met de realisatie van de scenario’s in 

beide varianten wordt ingespeeld op 
de toekomstige ontwikkelingen van 
het aantal leerlingen.  
 

• Met de realisatie van de maximale 
variant worden op termijn de huidige 
locaties van de Oranje Nassauschool, 
de Vinkenbaan, de PC Hooft en de 
dislocatie van het katholiek 
Montessori vrijgespeeld. Bij de 
minimale variant worden de locaties 
van de Oranje Nassauschool en de PC 
Hooft vrijgespeeld.  
 

• De realisatie van de minimale variant 
vraagt om een investering van circa € 
54,1 miljoen en de maximale variant 
vraagt een investering van circa € 
56,2 miljoen. Deze bedragen zijn 
excl. de investeringen die nodig zijn 
voor de verduurzaming en verbetering 
van het binnenklimaat binnen de in 
stand houdingsscenario’s. Gedacht 
kan worden aan een revolverend 
fonds.  

9.2 Aanbevelingen 
 

• Stel om het jaar een leerling prognose 
op en monitor vraag en aanbod 
(ruimtebehoefte en capaciteit), 
waarbij specifiek aandacht is voor 
nieuwbouwontwikkelingen in de 
gemeente. 
 

• Voer variantenstudies uit voor de 
scholen waar twee 
oplossingsrichtingen (renovatie en 
nieuwbouw) mogelijk zijn om te 
komen tot één oplossingsrichting. 
 

• Start een haalbaarheidsstudie op voor 
passende huisvesting van het Elan 
Breeduit op de lange termijn.  

 
• Stel een uitvoeringsprogramma op, 

waarin staat omschreven welke 
stappen dienen te worden gezet, wie 
welke rol daarbij heeft en welke 

planning wordt aangehouden. Het 
uitvoeringsprogramma en de 
voortgang van de realisatie van het 
huisvestingsplan dienen jaarlijks 
terugkerend tussen gemeente en 
schoolbesturen te worden besproken. 
 

• Stel een plan van aanpak op voor het 
hergebruiken of herontwikkelen van 
de vrijvallende locaties.  
 

• De realisatie van het huisvestingsplan 
heeft impact voor een groot aantal 
leerlingen en ouders. Communiceer 
gezamenlijk (gemeente en 
schoolbesturen) over de plannen en 
planning.  
 

• De schoolbesturen doen een voorstel 
aan de gemeente ten aanzien van 
duurzaamheidsmaatregelen voor de 
schoolgebouwen die in stand 
gehouden worden. Inclusief een 
functionele en financiële vertaling.   
 

• De gemeente voert nader onderzoek 
uit naar kwaliteit en 
oplossingsrichtingen ten aanzien van 
de gymnastiekzalen. 
 

• Stel een convenant op over de 
verdeling en plaatsing van het aantal 
HAVO/VWO leerlingen om 
uitbreidingen in m2 of dependances 
te voorkomen en door een 
evenwichtige spreiding een gezonde 
en kwalitatieve huisvestingsomgeving 
te realiseren binnen de huidige 
capaciteit (aanwezige m2 
onderwijsruimten). 
 
 

 
 
 
 


