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Inleiding 
Volgend op de beantwoording van de eerdere technische vragen over de tijdelijke huisvesting van de 
Tweemaster, Calsschool en de Vitus mavo, hebben wij de volgende vragen. 
 
Vraag 1 
In het memo over de tijdelijke huisvesting van 25 juni, wordt gesproken over de tijdelijke huisvesting van de 
Vitusmavo die op het “naastgelegen groene veld” zal worden geplaatst. De tijdelijke huisvesting zal dus niet op 
het terrein van de Vitusmavo zelf staan. Het genoemde nadeel dat het niet wenselijk is PO en VO scholen te 
mengen gaat in dit geval niet op. Is het mogelijk om dit gebouw ook te gebruiken voor de Calsschool en de 
Tweemaster in een nader te bepalen volgorde?  
 
Antwoord 
Ja, dat is in overleg met de scholen mogelijk. In de memo worden deze scholen in het alternatieve scenario 
verwezen naar de achterblijflocatie van de Godelindeschool. Dit vanwege het feit dat de voorziening zal 
moeten worden aangepast van het PO naar VO of andersom. In het algemeen vallen deze mutaties mee, gezien 
de aard van de voorziening en de toekomstperspectief (nieuwbouw) zijn scholen sneller bereid om met minder 
genoegen te nemen. Met minder wordt niet bedoeld vanuit wet- en regelgeving, maar veelal wensen t.a.v. het 
ontwerp dat past bij het onderwijsconcept van de school.   
 
Vraag 2 
Gezien het leerlingenaantal heeft de Tweemaster relatief veel lokalen in gebruik (12 op 250 leerlingen. De norm 
voor PO is 3,5 m2 per leerling. Dat betekent dat 875m2 nodig is voor tijdelijke huisvesting van de Tweemaster. 
In het memo over tijdelijke huisvesting is gerekend met 1200 m2. 

a. Hoeveel groepen telt de Tweemaster op dit moment? 
b. Waarom wordt voor de tijdelijke huisvesting 37% meer m2 gepland dan de norm? 
c. Is er gekeken naar de mogelijkheid om (tijdelijk) met minder lokalen af te kunnen?  

 
Antwoord 
De norm voor het BO is 5,03 m2 per leerling vermeerderd met 200 m2 vaste voet (hoofdlocatie).  De 
ruimtebehoefte (RB) is opgebouwd uit een basisruimtebehoefte (B) en een toeslag (T) in verband met de 
gewichtensom. Hieronder is de berekening van de ruimtebehoefte van de Tweemaster o.b.v. het aantal 
leerlingen van 251 op teldatum 1 oktober 2018.   

B= 200 + 5.03 * 251 =   1463 

T= 1.40 * 4 =   6 

RB= 1463 + 6 =   1469 

 

Ruimtebehoefte theoretisch  Praktijk 

Tijdelijk groepen Permanent groepen Nieuwe stijl (m2)  Aantal groepen 

11 10 1469  11 

 
a. 11 groepen (nagevraagd bij de schoolleiding) 
b. Is niet aan de orde. 
c. Ja, er is in de memo voorlopig gerekend met 1.500 m2. Er wordt een ruimtelijke programma van eisen 

opgesteld voor een voorziening van tijdelijke aard dat kan leiden tot minder vierkante meters.  
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Vraag 3 
Gezien de leerlingaantallen van de Calsschool en de Tweemaster, zouden de Calsschool en de Tweemaster 
tegelijkertijd in het tijdelijke gebouw van de Vitusmavo kunnen worden onderbracht, met bovenstaande vragen 
in het achterhoofd en eventueel met een overloop naar de vrije lokalen in de naastgelegen Comeniusschool? 
 
Antwoord 
Het zou wellicht kunnen dat ze tegelijkertijd in de tijdelijke huisvesting worden gehuisvest, mits ze met minder 
m2 genoegen nemen. Echter is de Tweemaster veel verder met de voorbereidingen dan de Calsschool. Dit 
betekent dat de Tweemaster nog langer moet wachten op vervangende nieuwbouw als ze tegelijk moeten.  
 
Vraag 4 

a. Wat zouden de extra kosten zijn voor het langer gebruiken van de tijdelijke locatie Vitusmavo zijn, in 
verhouding tot het bouwen van een eigen tijdelijke locatie op het voetbalveld Keverdijk voor de 
Calsschool en de Tweemaster? 

b. Wat zouden de extra kosten zijn voor het langer gebruiken van de tijdelijke locatie Vitusmavo zijn, 
indien de Calsschool en de Tweemaster tegelijkertijd in de tijdelijke locatie Vitusschool zouden 
plaatsnemen? 

 
Antwoord 
Dat is lastig in te schatten, maar hieronder toch een poging.  

a. De extra kosten voor het langer gebruiken van de tijdelijke locatie Vitusmavo bedraagt ca. € 900.000,- 
(locatie aanhouden t/m 2024). 

b. Zie ook antwoord op vraag 3. Erg afhankelijk van hoe snel de Calsschool de plannen voor vervangende 
nieuwbouw gereed heeft. Gezien de doorlooptijd van een dergelijk traject en de status van de 
voorbereidingen verricht door de Tweemaster ligt het meer voor de hand dat alsnog eerst de 
Tweemaster dan St. Vitusmavo en pas daarna de Calsschool gebruik zal maken van de voorziening. Dit 
resulteert niet in een kortere planning.  De extra kosten blijven ca. € 900.000,-. 

 


