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Leeswijzer “Actualisatie IHP – Stand van zaken” 
 
Op 27 februari 2006 is het IHP 2006-2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Het IHP “Onderwijs 
onder dak” was tot stand gekomen in overleg met betrokken partners in en rond het onderwijsveld. 
 
Hoewel het IHP een reikwijdte heeft tot 2010 is afgesproken tussentijds de ontwikkelingen te 
bespreken en te rapporteren.  
 
Met deze stand van zaken rapportage wordt in gegaan op een aantal (algemene) ontwikkelingen en 
tevens wordt de stand van zaken per school en wijk beschreven. Deze actualisatie bevat geen nieuwe 
voorstellen of aanbevelingen en is ook niet bedoeld als vervanger van het vastgestelde IHP. Wel 
worden enkele zaken benoemd, waar nog gedurende de looptijd van dit IHP of in de toekomst 
(horizon na 2010) nog een besluit over genomen moet worden. 
 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de (algemene) ontwikkelingen. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de stand per wijk / school en brengt de toekomstige leegstand in beeld, 
alsmede de ideeën (van de scholen) op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden. 
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1. Ontwikkelingen 
 
1.1 Leerlingontwikkeling basisonderwijs 
 
Vanaf 2000 is de dalende lijn in het aantal leerlingen op de Ridderkerkse basisscholen zichtbaar. In de 
periode 2000-2007 is het aantal leerlingen met 466 leerlingen gedaald, gemiddeld bijna 60 leerlingen 
per jaar. 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
Aantal leerlingen basisonderwijs 
 

 
4183 

 
4134 

 
4136 

 
4121 

 
4044 

 
3900 

 
3860 

 
3777 

 
3717 

 
Mutatie per jaar 
 

 
 

 
-49 

 
2 

 
-15 

 
-77 

 
-144 

 
-40 

 
-83 

 
-60 

 
De daling die de afgelopen jaren is waargenomen was groter dan op basis van de prognose (2005) 
werd verwacht. De oude prognose (2005) “voorspelde” voor 2007 (teldatum 1-10-2006) 3954 
leerlingen. In werkelijkheid waren dit er 177 minder.  
 
In april 2007 is de nieuwe prognose (basisonderwijs) verschenen. De nieuwe prognose “voorspelde” 
voor 2008 (teldatum 1-10-2007) 3727 leerlingen. In werkelijkheid zijn dit totaal 10 leerlingen minder. 
Wel kan geconstateerd worden dat er tussen de prognose en werkelijkheid soms aanzienlijke 
verschuivingen tussen scholen optreden.  
 

School 1-10-2006 1-10-2007 
Verschil  

t.o.v. 2006 
Prognose  
1-10-2007 

Verschil t.o.v. 
prognose 

Rehobothschool 363 341 -22 358 -17 
De Klimop 239 232 -7 234 -2 
Ds. Kerstenschool 297 290 -7 299 -9 
De Wingerd 257 279 22 256 23 
De Regenboog 250 239 -11 252 -13 
De Bongerd 285 275 -10 275 0 
De Fontein 259 240 -19 255 -15 
De Bosweide 262 264 2 258 6 
De Botter 372 357 -15 350 7 
De Noord 259 249 -10 253 -4 
De Piramide 349 358 9 350 8 
De Reijer 344 342 -2 347 -5 
De Wegwijzer 58 68 10 58 10 
Dr. Schaepmanschool 183 183 0 182 1 
Totaal BO 3777 3717 -60 3727 -10 
 
Ervaringen uit het verleden tonen aan dat de prognose vaak niet meer is dan een “verwachting”. Er 
kunnen allerlei factoren een rol spelen, waardoor de prognose niet of slechts gedeeltelijk uitkomt. De 
opgestelde prognose geeft echter wel een indicatie hoe de leerlingenaantallen zich zullen ontwikkelen. 
De trend van afnemende leerlingenaantallen zal op basis van de prognose de komende 10 jaar 
doorzetten. In de periode 2007-2017 zal (volgens de prognose) het aantal leerlingen met 667 
leerlingen (ca. 18%) afnemen. 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
Totaal aantal 
leerlingen  
basisonderwijs 
 

 
3777 

 
3727 

 
3736 

 
3659 

 
3604 

 
3516 

 
3431 

 
3342 

 
3253 

 
3191 

 
3110 

 
Mutatie per jaar 
 

 
 

 
-50 

 
9 

 
-77 

 
-55 

 
-88 

 
-85 

 
-89 

 
-89 

 
-62 

 
-81 
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1.2 Leegstand basisonderwijs 
 
Indien de prognose (2007) wordt vertaald naar de benodigde ruimtebehoefte (aantal lokalen) geeft dit 
het onderstaande beeld t.o.v. de huidige capaciteit. 
 
Ruimtebehoefte (aantal lokalen) per school o.b.v. prognose   

School 
Capaciteit 
1-1-2008   2008 2009 2010 

 
2011 

 
2012 

 
2015 

 
2020 

Rehobothschool** 18 14 15 15 15 14 13 12 
De Klimop 12 10 10 10 10 10 9 8 
Ds. Kerstenschool 15 12 13 13 13 13 12 11 
De Wingerd 11 12 11 11 11 10 10 9 
De Regenboog 16 10 9 9 9 9 9 9 
De Bongerd 13 12 12 11 10 10 9 8 
De Fontein 12 10 13 13 13 12 11 10 
De Bosweide 13 12 13 13 13 12 11 10 
De Botter 20 15 14 13 12 11 10 9 
De Noord 16 11 11 10 10 10 9 8 
De Piramide 16 16 16 16 16 16 14 13 
De Reijer 15 15 14 13 13 14 13 13 
De Wegwijzer  4 4 4 3 3 3 3 3 
Dr. Schaepmanschool  8 8 8 8 8 7 7 7 
Totaal BO 189 161 163 158 156 151 140 130 
Waarvan tijdelijk 
Leegstand o.b.v.  
cap. per 1-1-2008 

30 

28 26 31 

 
 

33 

 
 

38 

 
 

49 

 
 

59 
         
*Gegevens onder 2008 betreffen de werkelijke cijfers per 1-10-2007. De overige gegevens betreffen 
de cijfers uit de prognose 2007. **De Rehobothschool beschikt over 19 lokalen, maar aangezien er 
één lokaal op kosten van het schoolbestuur is gerealiseerd is de capaciteit vastgesteld op 18. 
 
De totale capaciteit per 1-1-2008 betreft 189 lokalen, waarvan 30 lokalen tijdelijke huisvesting. Op 
totaal niveau (Ridderkerk) is de leegstand (28 lokalen) dus vrijwel gelijk aan de tijdelijke huisvesting. In 
theorie is er geen leegstand in permanente lokalen. De werkelijkheid in de praktijk is echter anders, 
zodat in sommige scholen alle huisvesting in gebruik is, terwijl in andere scholen er een deel van de 
school leeg staat. In hoofdstuk twee wordt op de situatie per wijk en school ingegaan.  
 
De leegstand per 2008 e.v. is afgezet tegen de huidige capaciteit. In 2008 zullen in ieder geval de 
tijdelijke huisvesting bij obs de Noord en obs de Botter verdwijnen (totaal 9 lokalen). De werkelijke 
leegstand zal daarmee de komende jaren lager zijn dan uit bovenstaand beeld blijkt, aangezien de 
totale capaciteit vanwege het afstoten van tijdelijke huisvesting zal afnemen. Op termijn zal bijna alle 
tijdelijke huisvesting kunnen verdwijnen. 
 
Voor de middellange en langere termijn (na 2010) zal in overleg met de scholen en andere partners 
bekeken moeten worden op welke wijze omgegaan kan worden met de toekomstige ontwikkelingen. 
In een volgend IHP kunnen dan keuzes gemaakt worden, zoals het verminderen van locaties (afstoten 
dislocaties en/of samenvoegen van scholen). Dit zijn vooral ook keuzes die op het bord van de 
schoolbesturen (komen te) liggen. 
 
1.3 Wijkindeling 
In december 2006 is voor de wijken Centrum, Oost, West een nieuwe wijkindeling vastgesteld. Deze 
nieuwe indeling heeft tot gevolg gehad, dat 4 scholen naar een andere wijk zijn “verhuisd”.  
School Oude wijk Nieuwe wijk 
Obs de Piramide (hoofdlocatie) Centrum Oost 
Dr. Schaepmanschool West Centrum 
Ds. Kerstensschool West  Centrum 
Rehobothschool  Oost Centrum 
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1.4 Onderwijskundige vernieuwingen 
Alle basisscholen hebben (gefaseerd) de gelegenheid gehad om een aanvraag voor Lokaal Maatwerk 
in te dienen, zodat de schoolgebouwen aangepast kunnen worden aan de onderwijskundige 
vernieuwingen. Voor de (speciale) basisscholen,  Dr. Schaepmanschool, obs de Reijer en sbo de 
Burcht zit Lokaal Maatwerk verdisconteerd in de nieuwe huisvesting (uitbreiding/nieuwbouw). De 
realisatie van Lokaal Maatwerk ligt in handen van het schoolbestuur. Bij de meeste scholen is Lokaal 
Maatwerk reeds gerealiseerd, maar een aantal scholen dient de plannen nog te realiseren. 
 
1.5 Gebruiksvergunningen 
In het kader van het traject gebruiksvergunningen zijn de gebouwen aangepast, zodat ze voldoen aan 
de wettelijke eisen. Dit traject is in 2007 bij de meeste scholen afgerond. Bij de scholen die op korte 
termijn gesloopt/aangepast gaan worden i.v.m. nieuwe huisvesting vinden geen grote aanpassingen 
aan de gebouwen plaats. Indien (kleine) aanpassingen nodig zijn i.v.m. veiligheid zullen deze 
uitgevoerd worden.  
 
1.6 Motie Bos / Van Aartsen: Verantwoordelijkheid scholen voor kinderopvang 
Vanaf 1 augustus 2007 heeft het schoolbestuur een verantwoordelijkheid voor de buitenschoolse 
opvang. Deze resultaatverplichting betreft het regelen van de aansluiting met 
kinderopvangorganisaties. De opvang kan ook in overleg met een kinderopvangorganisatie op school 
plaatsvinden. Veel scholen hadden hiervoor afspraken gemaakt met de Stichting Salza. Door het 
faillissement van de Stichting Salza was er veel onduidelijkheid over de toekomst van de 
kinderopvang die via Salza plaatsvond. Scholen hebben hierover zelf met verschillende partners 
afspraken gemaakt. De gemeente heeft (formeel) geen verantwoordelijk voor de buitenschoolse 
opvang. Scholen hebben de mogelijkheid om na toestemming van het college deze 
dagarrangementen binnen de school te laten aanbieden. 
 
1.7 Harmonisatie peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en VVE1 
Het kabinet is voornemens over te gaan tot harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk, kinderopvang 
en VVE. Op dit moment zijn peuterspeelzaalwerk en kinderopvang twee zelfstandige voorzieningen. 
Bij kinderopvang staat de opvang centraal, zodat ouders in staat worden gesteld werk en zorg voor 
kinderen te kunnen combineren. Het peuterspeelzaalwerk richt zicht op het samen leren spelen en er 
worden veel taalstimuleringsprogramma’s aangeboden. Binnen de kinderopvang is het bestrijden van 
deze (taal)achterstanden minder aanwezig. Het kabinet wil deze voorzieningen harmoniseren en 
onder één wettelijk kader brengen, waarbij het wettelijk kader van de kinderopvang (marktwerking) op 
dit moment de voorkeur krijgt van het kabinet. Doel van deze harmonisatie is dat VVE-programma’s 
aan alle doelgroepkinderen aangeboden kunnen worden. Voor de zomer van 2008 komt de 
staatssecretaris met een hoofdlijnennotitie en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. De 
consequenties zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk, maar de staatssecretaris heeft wel al 
aangegeven dat de regierol voor de inhoud en aansturing van de voorschoolse educatie vooralsnog 
bij de gemeente blijft liggen. 
 
1.8 Verordening onderwijshuisvesting 
 
Doorgevoerde wijzigingen 
In het IHP zijn diverse voorstellen gedaan tot aanpassen van de verordening. Deze aanpassingen zijn 
doorgevoerd. Op basis van deze wijzigingen kunnen scholen met een dislocatie, die over een 
afwijkend voedingsgebied beschikken eerder aanspraak maken op uitbreiding. De capaciteit 
bewegingsonderwijs is voor het primair onderwijs vastgesteld op 26 klokuren per week en voor het 
voortgezet onderwijs op 33 klokuren per week. 
 
Ontwikkelingen 
Al enige tijd werkt de VNG aan het project “vereenvoudiging onderwijshuisvesting”. In opdracht van de 
VNG heeft DHV een rapport uitgebracht, waarin ondermeer wordt ingegaan op de aanpassing van het 
ruimtebehoeftemodel. Enerzijds wordt in dat rapport voorgesteld de ingewikkelde en verschillende 
berekeningen los te laten en te kiezen voor het huidige VO-model. Concreet betekent dit dat de 
ruimtebehoefte niet meer in lokalen maar in m² per leerling wordt berekend. Daarnaast wordt 
voorgesteld om voor gewichtenleerlingen geen (extra) tijdelijke huisvesting meer toe te kennen, maar 
permanente huisvesting. Het uitgangspunt was dat achterstanden slechts tijdelijk zijn en daarvoor 
                                                   
1 Nadere toelichting is te vinden in de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer, “Samen leven, samen spelen” 
van 13 juli 2007. De VNG heeft op 1 februari een brief gestuurd m.b.t. deze ontwikkelingen. 
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slechts tijdelijk extra huisvesting nodig is. Er is vastgesteld dat de achterstanden vaak niet tijdelijk 
blijken zijn, maar door de gewijzigde gewichtenregeling wordt de kans nog groter dat er permanent in 
tijdelijke huisvesting wordt gezeten. De tijdelijke huisvesting blijft wel bestaan voor een tijdelijke 
huisvestingsbehoefte. De VNG heeft aangegeven de bevindingen en de voorstellen uit het rapport van 
DHV te willen vertalen in een gewijzigde verordening. Deze verordening zal volgens planning van de 
VNG dan per 1-1-2009 in werking kunnen treden. Indien het VNG een voorstel doet zal dit voorstel 
met de schoolbesturen besproken worden. 
 
1.9 Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs 
Per 1 augustus 2008 treden de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 
werking. Deze gaan gelden voor een periode van 5 jaren. De stichtingsnorm voor de gemeente 
Ridderkerk is vastgesteld op 277 leerlingen. De opheffingsnorm is vastgesteld op 166 leerlingen per 
school. Deze aanpassingen hebben, rekening houdend met de prognose geen gevolgen voor de 
basisscholen in Ridderkerk.  
 
1.10 Gemeentelijke uitgangspunt verwijzen naar leegstand 
In 2007 heeft het college er voor gekozen het beleid van de afgelopen jaren te continueren om 
terughoudend om te gaan met de mogelijkheid die de verordening biedt om bij een tekort aan 
capaciteit in de huisvesting te verwijzen naar een andere school (waar leegstand is). Financieel biedt 
het verwijzen voordelen, aangezien er geen uitbreiding (normvergoeding) hoeft te worden toegekend. 
Op grond van de inhoudelijke voordelen van (tijdelijke) uitbreiding t.o.v. verwijzen heeft het college 
gekozen om terughoudend om te gaan met de formele mogelijkheid om te verwijzen naar andere 
scholen.  
 
De inhoudelijke motieven om terughoudend om te gaan met verwijzing zijn: 

- onderwijskundig voordeel, gehele school (alle docenten en leerlingen) is in een gebouw 
gehuisvest (éénheid); 

- bevorderen van prettig leer- en schoolklimaat; 
- de school is adequaat gehuisvest (kwantitatief conform verordening); 
- geen school zal hinder ondervinden (bij doorverwijzen zullen er altijd twee scholen hinder van 

ondervinden); 
- ouders kiezen bewust voor een bepaalde school (denominatie/locatie);  
- de aanvullende voorzieningen/faciliteiten beschikbaar in de school (ICT, speellokaal, centrale 

ruimtes) zullen voor iedereen beschikbaar blijven (bij doorverwijzen is dit niet het geval). 
 
1.11 Leegstand als kans 
Bij de totstandkoming van het IHP is door de scholen aangegeven leegstand vooral (ook) als kans te 
zien. Het college heeft er voor gekozen scholen de vrijheid te geven om vooral zelf deze kansen waar 
te maken. Indien mogelijk worden belemmeringen weggenomen. Bij de randvoorwaarden 
medegebruik / verhuur is er voor gekozen geen stichtingskosten in rekening te brengen bij het 
realiseren van dagarrangementen binnen de scholen.  
 
Op dit moment zijn de basisscholen bezig vorm te geven van brede school activiteiten. Deze richten 
zich op dit moment vooral op het aanbieden van dagarrangementen (kinderopvang), waarbij bij een 
aantal scholen dit gebeurd in combinatie met het peuterspeelzaalwerk.  
 
Per wijk / school zal aangegeven worden op welke wijze de scholen invullingen wensen te geven aan 
de leegstand. Aanvullend op de invulling per school heeft het bestuur van PCPO aangegeven samen 
met de SRS (na)schoolse activiteiten te willen gaan organiseren voor haar scholen. Het bestuur van 
3Primair vraagt aandacht voor de invoering van de zorgplicht (passend onderwijs). Het bestuur kiest 
ervoor passende zorg aan te bieden binnen de school, zodat dit ook wat vraagt van de 
huivestingscapaciteit. De scholen hebben de vrijheid om zelf deze plannen te ontwikkelen binnen de 
door de gemeente gestelde randvoorwaarden (medegebruik / verhuur). 
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1.12 Regionaal arrangement VMBO2 
Sinds 2002 is het mogelijk dat VMBO scholen in regionaal verband afspraken maken over het 
regionaal VMBO-aanbod (nieuwe onderwijsprogramma’s). Dit heeft als voordeel dat er afstemming is 
tussen het aanbod, zodat niet elke school hetzelfde programma begint. Het regionaal arrangement 
heeft tevens als voordeel dat er nog niet aan alle formele voorschriften van het ministerie voldaan 
hoeft te worden.  
 
Het doel is om een gedifferentieerd aanbod aan VMBO onderwijs te realiseren, zodat het aanbod 
beter afgestemd kan worden aan de (veranderende) vraag van leerlingen, ouders, vervolgonderwijs 
en de arbeidsmarkt.  
 
Schoolbesturen moeten voor deelname aan een “regionaal arrangement” een aanvraag indienen bij 
de Minister van OC&W. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden, waaronder verklaring van 
geen bezwaar van scholen in de omgeving en een verklaring van de betreffende gemeente dat men 
de eventuele huisvestingsconsequenties aanvaard.  
 
De in de regio (Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lekkerkerk, Krimpen aan den IJssel en 
Ridderkerk) gevestigde middelbare scholen hebben samen een regiovisie geformuleerd onder de 
naam “Perspectief voor het VMBO, perspectief voor de leerling”. Deze visie zal dienen als aanvraag in 
het kader van het regionaal arrangement. Het regionaal arrangement geeft in de inleiding aan wat de 
doelstellingen zijn van dit arrangement: 
 
“Ruim 60% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat naar het vmbo. Dat zijn jongeren met 
uiteenlopende achtergronden, capaciteiten, culturen en leerstijlen. Het zijn makkelijke leerlingen, het 
zijn moeilijke leerlingen - met ieder een eigen belangstelling en leerstijl. De samenwerkende 
schoolbesturen zien het als hun opdracht deze jongeren optimale kansen te bieden op een goede 
plaats in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de leerlingen in 2007 maar ook voor 
de leerlingen in 2010 en in 2015. De schoolbesturen zijn zich ervan bewust dat hiervoor een 
duurzaam en structureel krachtig vmbo-aanbod in de regio gewenst is waar onderlinge samenwerking 
en versterking de sleutelwoorden zijn.  
 
Een sterker en innovatiever vmbo, dat is waar de bevoegde gezagsorganen in de regio Kerk, IJssel en 
Drecht in het kader van dit regionale arrangement naar streven. Een vmbo dat, gegeven de 
economische en arbeidsmarktontwikkelingen, beter aansluit op de veranderende vraag van leerlingen, 
ouders, vervolgonderwijs en het beroepenveld in de regio. 
  
De in dit arrangement samenwerkende bevoegde gezagsorganen willen dit bereiken door: 
 

• versterking van het vmbo, zowel programmatisch als pedagogisch-didactisch 
• betere aansluiting tussen het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven 
• passende huisvesting 
• een betere relatie tussen het primair en het voortgezet onderwijs 
• adequate zorg in en rond de school. 

 
De samenwerkende bevoegde gezagsorganen richten zich op een helder toekomstperspectief 
waarbinnen de ontwikkeling van het vmbo duurzaam en structureel wordt vormgegeven.” 
 

                                                   
2 Er wordt beknopt ingegaan op het regionaal arrangement. Voor alle onderliggende doelstellingen en acties wordt verwezen 
naar het Regionaal Arrangement Meer stromen rond Kerk, IJssel en Drecht. 
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Ontwikkelingen per wijk / school 
 
2.1 Algemeen 
 
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2006-2010 bevat een knelpuntenanalyse. Met deze actualisatie 
wordt ingegaan op de stand van zaken per wijk / school. Daarnaast zal specifiek worden ingegaan op 
de leegstand per wijk / school. Hierbij wordt echter uitgegaan van de capaciteit per 1-1-2008. Diverse 
scholen beschikken over een dislocatie (in een andere wijk). De gegevens zijn echter alleen 
beschikbaar voor de gehele school. Dit heeft tot gevolg dat er niet voor elke wijk een betrouwbare 
conclusie getrokken kan worden over de leegstand, omdat daar deels ook de leegstand van een 
andere wijk (die van de dislocatie) in kan zijn opgenomen. 
 
 
2.2 Bolnes 
 
Leegstand3 op basis van prognose 2007 
School 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 
De Bosweide 1 0 0 0 2 2 3 
De Fontein 2 -1 -1 -1 1 2 2 
Totaal Bolnes 3 -1 -1 -1 3 4 5 
Gegevens onder 2008 zijn conform teldatum 1-10-2007. Overige jaren conform prognose 2007. 
 
De Bosweide / De Fontein 
In het kader van het Programma Huisvesting 2008 was door beide schoolbesturen een aanvraag 
ingediend voor vervangende nieuwbouw. Deze aanvraag is door het college afgewezen en op het 
overzicht geplaatst. Wel zal er in 2008 een dakrenovatie plaatsvinden van beide scholen. 
 
Beide schoolbesturen hebben eind februari 2008 een brief aan de raadsfracties gestuurd met het 
verzoek aan de raad om te komen tot een heroverweging aangaande de afgewezen aanvraag voor 
vervangende nieuwbouw. Voor (vervangende) nieuwbouw dient minimaal rekening gehouden te 
worden met een investering van ca € 4.300.0004 (prijspeil 2008). Daarnaast zijn er nog eenmalige 
kosten te verwachten voor sloopkosten van ca. € 120.000, tijdelijke huisvesting5 van ca € 750.000 en 
het afboeken van de restant boekwaarde op het huidige gebouw per 2012 van € 950.000. De 
bestaande wens om te komen tot vervangende nieuwbouw kan als wens meegenomen worden bij het 
nog op te stellen WOP Bolnes. 
 
Door beide scholen waren de knelpunten, zoals opgenomen in het IHP vooral gelegen in de 
functionaliteit van het gebouw en het ontbreken van een speellokaal (conform de normen). Voor het 
oplossen van de knelpunten in functionaliteit zijn middelen beschikbaar gesteld (onderwijskundige 
vernieuwingen / Lokaal Maatwerk). Nadat de besluitvorming duidelijk gemaakt heeft dat vervangende 
nieuwbouw geen doorgang zal vinden kunnen de schoolbesturen aan de slag met het realiseren van 
de Lokaal Maatwerk plannen. Op basis van de planning van de scholen zijn de aanpassingen in het 
kader van Lokaal Maatwerk in 2008 gerealiseerd.6  
 
Ook zijn er middelen aan beide scholen beschikbaar gesteld voor het realiseren van een speellokaal. 
Bij de oorspronkelijke planvorming is net als in het IHP uitgegaan van realisatie van een dubbel 
speellokaal, omdat dit een meerwaarde heeft voor de wijk en het onderwijs. Beide schoolbesturen 
hebben aangegeven dit oorspronkelijke plan los te willen laten en een afzonderlijk speellokaal te 
willen realiseren. De schoolbesturen zullen voordat ze over kunnen gaan tot realisatie van de plannen 

                                                   
3 Leeswijzer tabel: In 2008 is er bij obs de Bosweide sprake van 1 lokaal formele leegstand. In 2009 is er bij cbs de Fontein 
sprake van een tekort van 1 lokaal (op basis van prognose) 
4 O.b.v. prognose 2007 wordt voor beide scholen uitgegaan van 10 permanente en 3 tijdelijke lokalen en een speellokaal. Dit 
betreft een normatieve school, zonder brede school voorzieningen, zoals kinderopvang  en/of een gymlokaal e.d. 
5 Indien er op een andere locatie een nieuwe school gebouwd wordt zijn er geen kosten voor tijdelijke huisvesting. De kosten 
voor verwerving (aankoop grond) van een nieuwe locatie zullen echter zeker niet minder zijn. 
6 Dit betreft de stand van zaken, voordat de scholen aan de raad een heroverweging hebben gevraagd. Indien de 
gemeenteraad deze heroverweging wenst te maken zal er uiteraard niet in de huidige gebouwen worden geïnvesteerd. Op dit 
moment is er in de programmabegroting een bedrag beschikbaar van ca. € 1.200.000,-  voor dakrenovatie, onderwijskundige 
vernieuwingen en realisatie speellokalen. 
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hiervoor toestemming van het college van B&W moeten vragen. Beide schoolbesturen hebben 
hiervoor reeds een verzoek ingediend bij het college.  
In samenwerking met beide scholen en de SRS wordt aan de Noordstraat een buurtsportlocatie 
gerealiseerd. 
 
De Fontein 
Binnen de school is er geen sprake van (structurele) leegstand, zodat er geen ruimte is om 
dagarrangementen in de school onder te brengen. Het schoolbestuur heeft afspraken gemaakt om 
een volledig dagarrangement te realiseren in de Buitenbol.  
 
Leegstand 
Op basis van de meest actuele teldatum is er op dit moment een formele leegstand van 3 lokalen in 
de wijk. Volgens de prognose zal er volgend jaar echter al weer een tekort zijn van 1 lokaal. Door de 
groei van Bolnes is het de verwachting dat de leegstand de komende jaren zal afnemen, maar of er 
ook een tekort gaat ontstaan m.i.v. 2009 (zoals prognose aangeeft) ligt niet direct in de lijn der 
verwachtingen, aangezien dat binnen een jaar een groei van 4 klassen (waarvan 3 bij de Fontein) zou 
betekenen. Ook de geprognosticeerde verdeling over beide scholen kan (zoals aangegeven door de 
Bosweide) gelet op de laatste telling wel eens afwijken van de praktijk.  
 
Op langere termijn ontstaat er volgens de prognose een leegstand van oplopend tot 5 lokalen. 
Vanwege het feit dat er 7 semi-permanente lokalen zijn heeft dat geen structurele leegstand tot 
gevolg. 
 
2.3 Centrum 
 
Leegstand op basis van prognose 2007 
School 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 
Dr. Schaepmanschool 0 0 0 0 1 1 2 
Rehobothschool* 4 3 3 4 5 6 6 
Ds. Kerstensschool* 3 2 2 2 3 4 4 
Totaal Centrum Geen betrouwbaar totaal beeld te geven voor de wijk a.g.v. dislocaties 
*De gegevens van de Rehobothschool zijn inclusief de dislocatie De Ark (Drievliet); 
*De gegevens van de Ds. Kerstenschool zijn inclusief de dislocatie Ursinusschool (Drievliet) 
 
 
Dr. Schaepmanschool 
De nieuwbouw van de Dr. Schaepmanschool is opgeleverd. De komende jaren wordt er ook geen 
leegstand verwacht. 
 
Rehobothschool 
De Rehobothschool kent geen bijzondere knelpunten. De leegstand in de Rehoboth (inclusief de 
dislocatie de Ark) is de komende jaren 4 à 5 permanente lokalen. Met betrekking tot het benutten van 
de leegstand gaat de wens van het bestuur uit naar BSO en een peuterspeelzaal. 
 
Ds. G.H. Kerstensschool 
De Ds. G.H. Kerstensschool kent geen bijzondere knelpunten. De leegstand in de Ds. G.H. 
Kerstensschool (inclusief de dislocatie Ursinusschool) is de komende jaren volgens de prognose 2 à 3 
permanente lokalen. De prognoses van het bestuur laten echter een nog grotere leegstand zien. Het 
bestuur is zich daarom aan het oriënteren op welke wijze men met deze toekomstige ontwikkelingen 
wil omgaan. 
 
2.4 Drievliet 
 
Leegstand op basis van prognose 2007 
School 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 
De Botter  5 6 7 8 10 11 10 
De Bongerd 1 1 2 3 4 5 4 
De Ursinusschool*        
De Ark*        
Totaal Drievliet Geen betrouwbaar totaal beeld te geven voor de wijk a.g.v. dislocaties 
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*De Ursinusschool en de Ark zijn dislocaties van respectievelijk de Ds. G.H. Kerstensschool en de 
Rehobothschool (beide Centrum). 
 
De Botter 
De Botter beschikt over 2 locaties in de wijk. Bij de Botter bestaat nog steeds de wens om te komen 
tot een unilocatie. Aangezien de Botter onder één dak zit met de Ark heeft er overleg plaatsgevonden 
met het schoolbestuur van de Ark of zij medewerking zouden willen verlenen aan een “verhuizing”. Na 
hiervoor de mogelijkheden te hebben bekeken heeft het schoolbestuur van de Ark aangegeven dit niet 
te zien zitten. De Botter kent in beide locaties nog een aantal functionele knelpunten die het 
schoolbestuur met de beschikbaar gestelde middelen (Lokaal Maatwerk) wil oplossen. De realisatie 
van deze aanpassingen staan gepland in 2008. 
 
De leegstand in de Botter is aanzienlijk te noemen. Echter de Botter beschikt over 5 tijdelijke lokalen, 
die reeds (zo goed als) afgeschreven zijn. Het schoolbestuur is voornemens deze lokalen in 2008 te 
verwijderen, zodat de leegstand afneemt met 5 lokalen. De prognose geeft aan dat de leegstand de 
komende jaren jaarlijks toeneemt. 
 
De Bongerd 
In het kader van het Programma Huisvesting 2007 is door het bestuur een aanvraag Lokaal Maatwerk 
ingediend en toegekend. In 2007 heeft het schoolbestuur deze plannen gerealiseerd. Op dit moment 
is er sprake van leegstand van 1 lokaal, maar de leegstand zal naar verwachting toenemen. Het 
schoolbestuur heeft de wens om de leegstand deels te benutten door het realiseren van een 
peuterspeelzaal.  
 
De Ursinusschool 
De Ursinusschool is een dislocatie van de Ds. G.H. Kerstensschool. In de Ursinusschool is leegstand 
aanwezig.  
 
De Ark 
De Ark is een dislocatie van de Rehobothschool. In de Ark is leegstand aanwezig. Het schoolbestuur 
heeft de wens om de leegstand deels te benutten voor buitenschoolse opvang. Dynamiek is in de 
school een peuterspeelzaal gestart (2 dagdelen per week). 
 
2.5 Oost 
 
Leegstand op basis van prognose 2007 
School 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 
De Piramide* 0 -1 -1 -1 1 2 2 
De Wingerd -1 0 0 0 1 2 2 
De Noord 5 5 5 6 7 8 7 
Totaal Oost 4 4 4 5 9 12 11 
*De gegevens van De Piramide zijn inclusief de dislocatie (Rijsoord) 
 
De Piramide 
De Piramide beschikt over twee locaties (Oost en Rijsoord). Op de hoofdlocatie is er sprake van een 
capaciteitstekort. Dit wordt deels gecompenseerd door de locatie Rijsoord. Op basis van de 
aangepaste verordening is op het Programma 2008 een tijdelijke en permanente uitbreiding 
toegekend. Hiermee kan het schoolbestuur het capaciteitsprobleem in 2008 oplossen. Bij de 
hoofdvestiging spelen verder nog de Lokaal Maatwerk aanpassingen en de realisatie van een 
peuterspeelzaal (afspraak IHP 2006). Het schoolbestuur wil al deze activiteiten in 2008 integraal 
realiseren. 
 
De Wingerd 
In tegenstelling tot de algemene trend groeit de Wingerd. Als gevolg hiervan is er een 
capaciteitsprobleem ontstaan. De aanvraag voor uitbreiding met 1 lokaal is in 2007 toegekend, zodat 
het schoolbestuur capaciteitsprobleem kan oplossen. Volgens de prognose is er de komende jaren 
geen structureel tekort meer (na gerealiseerde uitbreiding in 2007), maar indien de groei (zoals 
verwacht door het schoolbestuur) doorzet kan er wederom een capaciteitsprobleem ontstaan. Het 
schoolbestuur heeft de verwachting uitgesproken dat de groei zal doorzetten. Met Lokaal Maatwerk 
heeft de school het gebouw aangepast aan de onderwijskundige vernieuwingen. Daarnaast heeft het 
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schoolbestuur de wens geuit om op termijn te komen tot nieuwbouw, omdat de school (1968) dan 
meer dan 40 jaar oud is. Het schoolbestuur heeft dezelfde wens geuit voor  De Klimop, locatie West 
(1966). Indien dat niet haalbaar is staat het schoolbestuur open voor het samenvoegen van beide 
locaties en te komen tot nieuwbouw, inclusief brede school. Aangezien beide scholen een eigen 
voedingsgebied hebben streeft het bestuur er naar beide voedingsgebieden te blijven bedienen. Op 
grond van de afschrijvingsverordening (afschrijving in 50 jaar) en ontbreken van technische noodzaak 
hoeft deze discussie niet op korte termijn gevoerd te worden.  
 
Gezien het ontbreken van ruimte in het schoolgebouw wil De Wingerd een volledig dagarrangement 
realiseren in Het Oosterhonk. 
 
De Noord 
De school heeft nog diverse wensen op het gebied van onderwijskundige vernieuwingen. Daarnaast 
bestaan er wensen om een voorziening voor voor-, tussen- en naschoolse opvang te realiseren en 
een peuterspeelzaal (conform afspraak IHP). Het schoolbestuur wil een en ander in 2008 realiseren. 
De Noord kent een leegstand van 5 lokalen, welke volgens de prognose nog verder zal oplopen. De 
school beschikt echter over 4 lokalen in de vorm van tijdelijke huisvesting. Deze zijn formeel in 2009 
afgeschreven, maar vanwege het feit dat deze niet noodzakelijk zijn voor onderwijs, wil het bestuur 
deze lokalen in 2008 verwijderen om zo de andere wensen te kunnen realiseren.  
 
2.6 Rijsoord 
 
Leegstand op basis van prognose 2007 
School 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 
De Piramide*        
De Klimop*        
Totaal Rijsoord Geen betrouwbaar totaal beeld te geven voor de wijk a.g.v. dislocaties 
*Beide scholen zijn een dislocatie, zodat er geen exacte gegevens bekend zijn. 
 
De Piramide 
De nieuwbouw van de Piramide is in 2006 opgeleverd. Terwijl de hoofdlocatie te maken heeft met een 
tekort aan huisvesting, is er op de dislocatie sprake van (beperkte) leegstand. 
 
De Klimop 
De leegstand van 1 lokaal kan volgens het schoolbestuur worden ingevuld door het onderbrengen van 
activiteiten in het kader van dagarrangementen. 
 
 
2.7 Slikkerveer 
 
Leegstand op basis van prognose 2007 
School 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 
De Reijer* 0 1 1 1 2 2 2 
De Regenboog 6 7 7 7 7 7 7 
De Driemaster 0 1 1 1 1 1 1 
Totaal Slikkerveer 6 9 9 9 10 10 10 
*De gegevens van de Reijer zijn gebaseerd op de huidige huisvesting 
 
Brede school 
In het schooljaar 2006/2007 heeft de initiatiefgroep Brede school Slikkerveer een visie ontwikkeld op 
het bredescholenconcept in Slikkerveer. Samenwerking op ontwikkelingsgerichte activiteiten voor de 
jeugd, welke activiteiten bijdragen aan de sociale cohesie en ontwikkeling van de wijk staan centraal 
in de visie. Er zijn prestatievelden gedefinieerd waarop activiteiten ontwikkeld kunnen worden. De 
betrokken besturen van de partners, dat  is met inbegrip van de gemeente, hebben besloten om 
samen te werken op de realisering van de visie in Slikkerveer. Het wijkoverleg is betrokken bij het 
proces, de partners zijn betrokken bij het wijkoverleg.  
  
Partners hebben in 2007/2008 een begin gemaakt met het ontwikkelen van activiteiten voor de wijk 
Slikkerveer. Met behulp van een procesbegeleider worden ook de organisatorische, 
juridische, financiële en beleidsmatige kanten van het brede schoolconcept uitgewerkt.  
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Bij de gebouwelijke randvoorwaarden voor de samenwerking is “evenredigheid” het uitgangspunt. Er 
wordt uitgegaan van (aangepaste) nieuwbouw van de Reijer, gebruik van leegstand van De 
Regenboog en gebruik van diverse bestaande voorzieningen in de wijk. Wat betreft het 
bewegingsonderdeel wordt uitgegaan van de ontwikkeling van een buurtsportlocatie bij de 
Regenboog. Deze wens was ook reeds in het WOP Slikkerveer opgenomen. Hiervoor dienen nog 
middelen beschikbaar gesteld te worden. Daarnaast zullen er ook bewegingsactiviteiten in de 
binnensportlocatie bij of in de buurt van de Reijer gaan plaatsvinden.  
 
De Reijer 
Na de visie ontwikkeling Brede school Slikkerveer, breekt nu de fase aan van het omzetten van de 
visie in nieuwe huisvesting voor de Reijer. Voordat het programma van eisen opgesteld wordt, zal 
onderzocht worden met welke partners concreet afspraken gemaakt kunnen worden (investering en 
exploitatie). 
 
Gelet op de prognoses zijn er waarschijnlijk minder lokalen noodzakelijk dan werd voorzien bij het 
opstellen van het IHP. In overleg met de school en andere brede school partners zal er in 2008 
overleg plaatsvinden over het programma van eisen. 
 
Naast gesprekken met (inhoudelijke) partners zal er ook gekeken worden naar het perceel. Er wordt 
bekeken of er mogelijkheden zijn het perceel optimaal te benutten, bijvoorbeeld door het integreren 
van het gymnastieklokaal. Uiterlijk voor de zomervakantie van 2008 moet duidelijk zijn welke 
mogelijkheden er zijn met het perceel en welke partners bereid zijn mee te doen (inhoudelijk en 
financieel). Op dat moment kan er ook een realistische planning worden opgesteld. 
 
De Regenboog 
De Regenboog heeft te maken met een aanzienlijke leegstand. De Regenboog is een van de partners 
in het project “Brede school Slikkerveer” en zowel binnen als buiten het schoolgebouw zullen 
activiteiten worden ontwikkeld die passen binnen het vastgestelde kader van de brede school. Op de 
ontwikkelingen m.b.t. peuterspeelzaalwerk en voor- en naschoolse opvang wordt indien daar 
aanleiding toe is ingespeeld, maar op dit moment wacht het bestuur de ontwikkelingen af. 
 
De Driemaster 
De Driemaster is een nevenvestiging van de Wegwijzer in Zwijndrecht. In tegenstelling tot de 
algemene trend en de prognose is het de verwachting dat de Driemaster groeit. De groei kan 
vooralsnog binnen de school worden opgevangen.  
 
2.8 West 
 
School 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 
De Klimop* 2 2 2 2 3 4 4 
Totaal West Geen betrouwbaar totaal beeld te geven voor de wijk a.g.v. dislocaties 
*De gegevens van De Klimop zijn inclusief de dislocatie (Rijsoord) 
 
De Klimop 
De leegstand van De Klimop is verdeeld over de locaties (West en Rijsoord). De leegstand van 1 
lokaal (locatie West) wordt ingevuld d.m.v. het vestigen van een peuterspeelzaal c.q. kinderopvang 
(conform afspraak IHP). De werkzaamheden worden in 2008 uitgevoerd.  
Daarnaast heeft het schoolbestuur de wens geuit om op termijn te komen tot nieuwbouw, omdat de 
school (1966)  meer dan 40 jaar oud is. Het schoolbestuur heeft dezelfde wens geuit voor  De 
Wingerd (1968). Indien dat niet haalbaar is staat het schoolbestuur open voor het samenvoegen van 
beide locaties en te komen tot nieuwbouw, inclusief brede school. Aangezien beide scholen een eigen 
voedingsgebied hebben streeft het bestuur er naar beide voedingsgebieden te blijven bedienen. Op 
grond van de afschrijvingsverordening (afschrijving in 50 jaar) en ontbreken van technische noodzaak 
hoeft deze discussie niet op korte termijn gevoerd te worden.  
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2.9 SBO de Burcht 
 
School 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 
De Burcht 4 1 0 1 2 3 4 
* Prognose is vergeleken met de huisvesting per 1-10-2007 (17 lokalen) 
 
Prognose 
De prognose voor SBO de Burcht laat de komende jaren een rustig beeld zien. T.o.v. 2007 zou SBO 
de Burcht zelfs groeien. De werkelijke ontwikkeling laat echter een totaal ander beeld zien: een daling 
van 36 leerlingen in een jaar. Vanwege het feit dat er bij het speciaal basisonderwijs wordt gerekend 
met 14 leerlingen per groep betekent een daling van 36 leerlingen een daling van de ruimtebehoefte 
van 2 ½ lokaal. De directie heeft aangegeven dat men volgend jaar eveneens nog een daling 
verwacht en dat daarna de situatie stabiel blijft. 
 
De achtergrond van deze daling kan volgens de school worden verklaard dat er een (redelijk) grote 
uitstroom is van leerlingen (groep 8) en dat de instroom daarbij achterblijft. De beperking van de 
instroom wordt verklaard doordat veel leerlingen met extra hulp (preventief ambulante begeleiding, 
leeshulp e.d.) op hun reguliere basisschool kunnen blijven, terwijl leerlingen met dezelfde 
problematiek in het verleden op de Burcht terecht waren gekomen.  
 
Nieuwe huisvesting 
Voor sbo de Burcht is nieuwe huisvesting toegekend na besluitvorming over het IHP. Het 
schoolbestuur heeft opdracht gegeven voor de planontwikkeling. De planvorming is afgerond. Het 
speellokaal is in de plannen opgewaardeerd tot een speellokaal-plus voorziening. Deze voorziening 
die tussen een speellokaal en een gewoon gymlokaal in zit zorgt er voor dat er (voor een kwetsbare 
groep kinderen) inpandig bewegingsonderwijs plaats kan vinden, zonder dat daarvoor eerst “de reis” 
naar het (externe) gymlokaal gemaakt hoeft te worden.  
 
In de plannen is rekening gehouden met een uitbreiding van 9 lokalen. Vanwege de 
leerlingontwikkeling (minder leerlingen dan verwacht) vindt er overleg plaats met het bestuur van de 
Burcht over de nieuwe huisvesting. Het bestuur heeft een visie geformuleerd, waarbij is aangegeven 
welke functies vormgegeven kunnen worden binnen de nieuwe school. Door het invullen van deze 
functie kan de Burcht zich (nog meer) dienstverlenend opstellen als expertise centrum voor alle 
basisscholen. De voorzieningen die de school (verder) wil ontwikkelen zijn, onder meer: 
- Een lees- en rekenkliniek waarbij ook leerlingen van basisscholen intensief lees- en 

rekenonderwijs krijgen.  
- Een gedragskliniek waarbij ook leerlingen van basisscholen met gedragsstoornissen kunnen 

worden behandeld.  
- Voorzieningen voor tijdelijke crisisplaatsing, observatieplaatsing en deeltijdplaatsing gedurende 

het cursusjaar.  
 
Het college dient, gelet op de gewijzigde omstandigheden (daling van het aantal leerlingen) een 
besluit te nemen of de huidige plannen gerealiseerd mogen worden. Dit besluit staat op korte termijn 
(maart 2008) gepland. Indien plan aangepast moet worden, zal dit de realisatie vertragen. 
 
Bestemmingsplan 
In het (nieuwe) bestemmingsplan Slikkerveer zijn rekening houdend met de nieuwbouwplannen voor 
de uni-locatie voor sbo de Burcht ruimere voorschriften opgenomen voor de locatie van de Burcht. 
Het plan voor de realisatie dient echter door de onthouding van goedkeuring van rechtswege door de 
Raad van State getoetst te worden aan het vigerende (oude) bestemmingsplan, zijnde Slikkerveer 
West. Het concept plan is in strijd met dat bestemmingsplan. Dat betekent dat de plannen slechts 
gerealiseerd kunnen worden na het volgen van een vrijstellingsprocedure of nadat het nieuwe 
bestemmingsplan is vastgesteld. Echter aangezien het huidige plan, zoals in opdracht van de school 
ontwikkeld door de architect ook in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan is een 
vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 2 WRO noodzakelijk. Indien het huidige plan uitgevoerd kan 
worden en de vrijstellingsprocedure voorspoedig verloopt kan de bouw rond de zomer 2008 beginnen 
en kan de nieuwe huisvesting met ingang van het schooljaar 2009-2010 gereed zijn.  
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2.10 Voortgezet Onderwijs 
 
Regionaal arrangement 
 
Het Farelcollege en het Gemini College zijn betrokken bij het opstellen van de regiovisie (zie 1.12). 
Om de geformuleerde doelstellingen en ambities waar te maken gaan het Farelcollege en het Gemini 
College onderzoeken of een Lokaal Onderwijs Centrum (LOC), vergelijkbaar met de plannen in 
Barendrecht, de beste manier is het vmbo te versterken en uitvoering te geven aan de doelstellingen 
van het regionaal arrangement. Het biedt volgens hen een goed kader voor de verdere ontwikkeling 
van: 

- de pedagogisch-didactische aanpak zoals in de Regiovisie bedoeld;   
- de versterking van de aansluiting van het primair onderwijs op het vmbo; 
- de versterking van de doorlopende leerlijn binnen de beroepskolom, in het bijzonder tussen 

het vmbo en het mbo; 
- de versterking van de aansluiting op het bedrijfsleven. 

 
De go/no go-beslissing is gepland vóór de zomer van 2008. 
Het Farelcollege en het Gemini College hebben afgesproken, nu zij samen de mogelijkheden van een 
LOC gaan onderzoeken, gedurende het schooljaar 2007/2008, bij de ontwikkeling van nieuw 
onderwijsaanbod samen te werken aan meer integratie tussen theorie en praktijk, vooral in de richting 
van horeca en toerisme. Wat dat laatste aanbod betreft, is de verwachting dat dat in een behoefte 
voorziet, zowel van de arbeidsmarkt als van de leerling. Vandaar de aanvraag voor de nieuwe 
opleiding Dienstverlening en Commercie.  
 
De visie en algemene uitgangspunten voor de middellange termijn vertalen zich voor deze scholen in 
het volgende gewenste aanbod dat past binnen het gewenste LOC. 
 
Het college heeft in november 2007 kennis genomen van de regiovisie en aan het Gemini College en 
Farelcollege aangegeven dat de doelstelling om het VMBO te versterken van harte wordt ondersteund 
en indien de gedachtevorming over de LOC vorming door de scholen is afgerond wenst het college  
graag geïnformeerd te worden over de toekomstplannen voor het VMBO onderwijs in Ridderkerk, 
zodat hierover het gesprek met de scholen kan worden aangegaan. 
 
Gemini College 
In het kader van de aanvraag regionaal arrangement heeft het Gemini College de volgende 
aanvragen bij het ministerie ingediend: 

- het intrasectorale programma Techniek Breed (per 1 augustus 2008) 
- het innovatieve programma Intersectoraal met de uitstroomdifferentiatie Technologie en 

dienstverlening (per 1 augustus 2009) 
- het innovatieve programma Intersectoraal met de uitstroomdifferentiatie Technologie en 

commercie per (1 augustus 2009) 
- het innovatieve programma Intersectoraal met de uitstroomdifferentiatie Diensverlening en 

commercie per (1 augustus 2009) 
Deze aanvragen hebben geen gevolgen voor de huisvesting. 
 
De constatering in het IHP dat het Gemini College een gebouw heeft wat functionele knelpunten heeft, 
is nog steeds actueel. Het Gemini College heeft er voor gekozen om het VMBO enerzijds en 
HAVO/VWO anderzijds (organisatorisch) van elkaar te scheiden.  
 
Het Gemini College beschikt op dit moment over tijdelijke huisvesting van 10 lokalen. Eind 2008 zullen 
in ieder geval 3 lokalen verdwijnen. Deze lokalen zullen in het begin van het schooljaar 2008/2009 nog 
enkele weken (tot de oplevering) gebruikt worden door de Máximaschool. In overleg met Gemini 
College zal bekeken worden hoe lang de resterende 7 tijdelijke lokalen nog benodigd zijn.  
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Farelcollege 
In het kader van de aanvraag regionaal arrangement heeft het Farelcollege de volgende aanvragen bij 
het ministerie ingediend: 

- Het intrasectorale programma Zorg en Welzijn Breed (per 1 augustus 2008) 
Het afdelingsprogramma Verzorging is reeds aanwezig, dus men kan dat zelfstandig, buiten 
het regionaal arrangement starten, maar men wenst dit toch in dit regionale arrangement in te 
brengen; 

- Het innovatieve programma Intersectoraal met de uitstroomdifferentiatie Dienstverlening en 
Commercie (per 1 augustus 2009); 

- Deze programma’s worden ook voor de bbl/kbl en gemengde leerweg aangevraagd. 
Deze aanvragen hebben geen gevolgen voor de huisvesting. 
 
In tegenstelling tot het basisonderwijs groeit het Farel al weer enige jaren. Per 1 oktober 2007 waren 
er 1700 leerlingen. Het Farelcollege had in 2007 (Aanvraag in het kader van het Programma 
Huisvesting 2008) nog geen recht op uitbreiding. De school heeft dit opgelost door lessen eerder te 
beginnen, zodat er meer lessen per dag gegeven kunnen worden. Afhankelijk van de nieuwe 
aanmeldingen (schooljaar 2008/2009) kan er bij het Farelcollege recht op uitbreiding ontstaan. De 
school heeft hiervoor in het kader van het Programma Huisvesting 2009 een aanvraag ingediend. Met 
het Farelcollege zal hierover nog nader overleg plaatsvinden. 
 
Máximaschool 
Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is het programma gestart van de Praktijkschool / VMBO+ in 
tijdelijke huisvesting. De bouw van de school is in het najaar van 2007 gestart. De actuele oplevering 
staat gepland voor oktober 2008. Om de periode aan het begin van het nieuwe schooljaar tot de 
oplevering te kunnen overbruggen zal gebruik gemaakt worden van de tijdelijke huisvesting bij het 
Gemini College en waar mogelijk van de faciliteiten van het Albeda College.  
 
2.11 Bewegingsonderwijs 
 
De capaciteit per zaal bedraagt voor het basisonderwijs 26 klokuur per week en voor het voortgezet 
onderwijs 33 klokuur per week. Op dit moment is de bezetting als volgt: 

Accommodatie Aantal 
klokuren

Capaciteit Restant capaciteit 
PO/VO

Bezetting

Pretoriusstraat 33 22,50 26,00 4 87%
Van den Broekstraat 2 27,00 26,00 -1 104%
Da Costalaan 3 20,00 26,00 6 77%
P.C. Hooftstraat 22,25 26,00 4 86%
Reijerweg 241 24,75 26,00 1 95%
Graaf Lodewijk 23 22,25 26,00 4 86%
Linnenstraat 4 12,75 26,00 13 49%
Farelcollege 33,00 33,00 0 100%
Gemini College 33,00 33,00 0 100%
Orion A 33,00 33,00 0 100%
Orion B 33,00 33,00 0 100%
Drievliet A 18,25 19,50 1 94%
Drievliet B 16,50 19,50 3 85%
Fakkel A 33,00 33,00 0 100%
Fakkel B 33,00 33,00 0 100%
De Beverbol A 34,00 33,00 -1 103%
De Beverbol B 35,50 33,00 -3 108%
Reyerparkhal A 33,00 33,00 0 100%
Reyerparkhal B 33,00 33,00 0 100%
Totaal 520 551 31 94%

 
 
In dit overzicht zijn de “eigen” gymnastieklokalen van SBO de Burcht, Farelcollege en Gemini College 
niet opgenomen. Er wordt pas capaciteit beschikbaar gesteld in een gemeentelijke accommodatie 
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nadat de eigen capaciteit voor 100% is benut. De Máximaschool is nog niet in dit overzicht 
opgenomen. 
 
Per saldo lijkt er voor heel Ridderkerk een overcapaciteit te zijn van ca. 1 gymlokaal. Deze 
overcapaciteit is voornamelijk in het gymlokaal op Rijsoord aanwezig en daarmee niet direct een 
oplossing voor capaciteitsvraag in andere wijken. Vanwege de teruglopende leerlingenaantallen in het 
basisonderwijs is er binnen de gymnastieklokalen (beperkt) ruimte voor aanvullende ruimte bovenop 
de uren waar de scholen recht op hebben. 
 
Voor het VO is er echter nog wel een knelpunt. De vraag naar capaciteit bewegingsonderwijs is mede 
door de komst van de Máximaschool gestegen. Op dit moment kan door tijdelijke oplossingen aan de 
(wettelijke) vraag worden voldaan. Voor de structurele oplossing zal nog een keuze gemaakt moeten 
worden. De keuze voor de eventuele realisatie van een nieuwe accommodatie maakt onderdeel uit 
van een groter geheel, aangezien een nieuwe sporthal ruimtelijke consequenties heeft. Daarnaast 
spelen er ook nog andere zaken met een ruimtelijke impact, zoals aanleg van het openlucht 
zwembad. Samen met de partners zal hierover in 2008 bekeken moeten worden welke 
oplossingsrichting gewenst is, zodat er een keuze gemaakt kan worden. 
 
Kwaliteit van de accommodaties 
Door de SRS is aangegeven dat de gymzalen in hun ogen niet meer voldoen aan de normen van 
modern bewegingsonderwijs, sporttechnische eisen en beleving bij (sommige) gebruikers. 
Onderhoudstechnisch voldoen de gymnastieklokalen aan de vastgestelde onderhoudsnorm. Alle 
gymnastieklokalen dateren uit de jaren ’60 of ’70 van de vorige eeuw. Op grond van het 
afschrijvingsbeleid (50 jaar) staat de eerste vervanging gepland vanaf 2012. Op grond van de vraag 
naar capaciteit en het beleid om in principe geen gymnastieklokalen solo meer te bouwen zal op 
termijn bekeken moeten worden op welke wijze de huidige accommodaties kunnen worden 
vervangen. 
 
Bevoegdheid bewegingsonderwijs 
Door sommige schoolbesturen wordt de vervangingsproblematiek voor het bewegingsonderwijs als 
(toekomstig) knelpunt aangegeven. Door de instroom van (nieuwe) docenten die niet bevoegd zijn 
voor het geven van lessen bewegingsonderwijs wordt het aantal docenten in het personeelsbestand 
van de scholen dat deze lessen mag geven steeds kleiner. Het is echter de verantwoordelijkheid van 
het schoolbestuur om te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel. De gemeente Ridderkerk 
faciliteert de scholen reeds door het beschikbaar stellen van uren vakdocenten bewegingsonderwijs. 
 
 
2.12 Peuterspeelzalen 
 
Op dit moment zijn er in Ridderkerk de volgende peuterspeelzalen: 
 
Peuterspeelzaal Adres Wijk 
Bambi Rijkstraatweg 287 

2988 BG Ridderkerk 
Rijsoord 

Dikkie Dik Brucknerstraat 23 
3983 VA Ridderkerk 

Slikkerveer 

Hummeltjeshonk Anjerstraat 4 
2981 BA Ridderkerk 

Oost 

Dribbel 
 

Bilderdijklaan 2a 
2985 XB Ridderkerk 

Oost 

Olleke Bolleke Brasem 38a 
2986 HA Ridderkerk 

Drievliet 
 

De Giraffe Voorn 9 
2986 JA Ridderkerk 

Drievliet 

Pippeloentje Van Riebeekstraat 3 
2987 AV Ridderkerk 

Bolnes 

Eigen Wijs Hovystraat 60 
2982 PE Ridderkerk 

Centrum 
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In het IHP is de afspraak gemaakt dat de (reeds gesloopte) peuterspeelzaal Dribbel (Margriete van 
Comestraat) wordt ondergebracht bij de Dr. Schaepmanschool en De Noord en dat peuterspeelzaal 
Hummeltjeshonk wordt verdeeld over de Klimop en de Piramide. De huisvesting bij de Dr. 
Schaepmanschool is gereed. Peuterspeelzaal Dribbel is in januari 2008 gestart in obs de Noord. De 
andere scholen zullen in overleg met Dynamiek in 2008 de huisvesting realiseren. 
 
Over peuterspeelzalen in andere scholen zijn in het IHP geen afspraken gemaakt. Stichting Dynamiek 
voert het peuterspeelzaalwerk voor de gemeente uit. Hiervoor ontvangt Dynamiek jaarlijks een 
subsidie. Veel scholen willen ook een peuterspeelzaal in hun school realiseren. Het staat Dynamiek 
vrij om met scholen afspraken te maken over realisatie van een peuterspeelzaal in de school, indien 
dit plaatsvindt binnen de vastgestelde kaders (kwaliteitseisen en subsidie afspraken) voor het 
peuterspeelzaalwerk. Met het schoolbestuur van de Ark heeft Dynamiek reeds afspraken gemaakt, 
zodat er in de school voor 2 dagdelen per week een peuterspeelzaal is gevestigd. 


