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Inleiding 
 

Het afgelopen jaar hebben de gemeente Spijkenisse en de schoolbesturen Prokind 

Scholengroep, VCPO, RVKO en STOAG in overleg dit huisvestingsplan opgesteld. De 

kaders hiervoor zijn eerder gesteld in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 

(mei 2010). De conclusie van het IHP was de noodzaak tot het opstellen van een 

uitvoeringsplan waarin een combinatie wordt gemaakt in het verminderen van de huis-

vestingscapaciteit en kosten zodat deze gaan aansluiten bij de leerlingaantallen. Een 

noodzakelijke voorwaarde hiervoor is het gezamenlijk optrekken van de 

schoolbesturen en de gemeente.  

 

Dit heeft geresulteerd in het „Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-

2026‟. Het in mei 2010 door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 

heeft daarvoor als leidraad gediend. Dit product van alle betrokken partners is op het 

bestuurlijk overleg onderwijs van 26 maart jl. vastgesteld. Ondanks goed overleg is er 

geen overeenstemming bereikt over drie onderwijsgebieden en een punt in het 

onderwijsgebied Maaswijk. Gezamenlijk is dan ook besloten om het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse te verzoeken hierover een 

besluit te nemen. Mede gelet op de wettelijke taak die de gemeente met betrekking tot 

onderwijsvesting ook heeft.  

 

In dit document met de naamstoevoeging “Het vervolg” wordt naast de 

onderwijsgebieden waarover met de schoolbesturen overeenstemming is bereikt óók 

eenzijdig vanuit de gemeente de onderwijsgebieden ingevuld waarover geen 

overstemming is bereikt tussen de gemeente en de schoolbesturen. Dit houdt dus in 

dat in tegenstelling tot de door de schoolbesturen en de gemeente ondertekende 

versie van het plan op 26 maart jl., ook de onderwijsgebieden Centrum, Groenewoud-

Gildenwijk, Hoek-Sterrenkwartier en Maaswijk volledig zijn ingevuld.  Hoewel het 

opstellen van dit uitvoeringsplan een uitwerking is van het door de raad vastgestelde 

IHP en daarmee een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, is 

dit plan met positieve advisering besproken in de commissie Welzijn van 24 mei 2012 .  

 

 

In de volgende hoofdstukken is te lezen dat in alle onderwijsgebieden de 

huisvestingscapaciteit op termijn wordt teruggedrongen zodat er meer wordt 

aangesloten bij de (krimpende) leerlingaantallen. 
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1. Achtergrond 

1.1 Integraal Huisvestingsplan 

De start van deze notitie ligt in het Integraal Huisvestingsplan (mei 2010). Dit IHP is 

gezamenlijk met de schoolbesturen opgesteld. Het doel van het Integraal 

Huisvestingsplan (verder: IHP) is om in overleg met de verschillende schoolbesturen te 

komen tot een realistisch huisvestingsplan voor de middellange termijn (10 jaar). 

Daarbij is een betere aansluiting vereist tussen de huisvestingscapaciteit en de 

huisvestingsbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

 

Om dit doel te bereiken zijn gezamenlijke doelstellingen vastgesteld: 

 De gezamenlijke ambitie op onderwijshuisvesting waarmaken binnen de 

bestaande financiële middelen; 

 Er wordt gestreefd naar kwantitatief en kwalitatief voldoende onderwijs 

huisvestingscapaciteit; 

 De beschikbare huisvestingscapaciteit wordt effectief ingezet; 

 Er vindt adequaat onderhoud plaats op de onderwijsgebouwen; 

 Het faciliteren van dagarrangementen; 

 Het faciliteren van onderwijskundige vernieuwingen (OVK); 

 Gebouwen kunnen fysiek meebewegen met toe- en afnemende 

leerlingaantallen. 

 

Naast het formuleren van doelstellingen is in het IHP een inventarisatie opgenomen 

van de onderwijsportefeuille. Uit deze inventarisatie is gebleken dat er een overschot 

op de totale onderwijs huisvestingscapaciteit bestaat van 5.596 m² bruto 

vloeroppervlakte (BVO). Dit overschot zal naar verwachting de komende 10 jaar 

toenemen tot 8.106 m² BVO als gevolg van een afname van het aantal leerlingen. Een 

gevolg van toenemende leegstand en afnemende leerlingenaantallen is de afname van 

de rijksbijdrage aan de gemeente Spijkenisse voor onder andere onderwijshuisvesting. 

Zonder ingrijpende maatregelen zal de huidige overschrijding van het primair 

onderwijs van € 1,7 miljoen op de onderwijsbegroting van de gemeente Spijkenisse 

verder cumulatief toenemen tot € 2 miljoen per jaar naar 2020. 

1.2 Proces uitvoeringsplan 

Op basis van bovenstaande doelstellingen en inventarisatie hebben de schoolbesturen 

primair onderwijs en de gemeente Spijkenisse gewerkt aan het opstellen van een 

uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan is de combinatie gemaakt in het verminderen 

van de huisvestingscapaciteit en de kosten, zodat deze gaan aansluiten bij de 

leerlingaantallen.  

 

Tijdens de bijeenkomsten is per onderwijsgebied een gezamenlijke analyse gemaakt 

voor de toekomstige huisvesting van het primair onderwijs in Spijkenisse. Daarvoor 

zijn allereerst de afspraken (mede gebaseerd op het IHP) geformuleerd als basis van 

het uitvoeringsplan: 

 Terugdringen leegstand in de schoolgebouwen; 

 Geen tijdelijke huisvesting meer in de toekomst, tenzij echt noodzakelijk; 

 Levensvatbare scholen met een omvang van circa 180 leerlingen; 



6 Huisvestingsplan Primair Onderwijs Spijkenisse 2011 - 2026 

 

 Het aantal vierkante meters vloeroppervlak van de schoolgebouwen 

afstemmen op het aantal naar de basisschool gaande leerlingen dat woont in 

het onderwijsgebied; 

 In ieder onderwijsgebied1 meerdere denominaties. 

 

Op de eerste bijeenkomst op 5 januari 2011 zijn de onderwijsgebieden Centrum, 

Maaswijk en Waterland besproken. In het vervolgoverleg op 19 januari zijn de overige 

onderwijsgebieden behandeld. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeente 

Spijkenisse voorstellen en scenario‟s uitgewerkt voor de onderwijsgebieden Noord, 

Vogelenzang, Akkers, Waterland en Maaswijk welke op 23 juni zijn besproken met de 

schoolbesturen. Op 24 augustus en 7 november 2011 zijn de overige 

onderwijsgebieden besproken. Ook in 2012 zijn er nog bijeenkomsten geweest, die 

uiteindelijk hebben geresulteerd in ondertekening van het document “Huisvestingsplan 

primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026”, dat op het bestuurlijk overleg onderwijs 

van 26 maart jl. is ondertekend.  

 

Tijdens de gesprekken met de schoolbesturen zijn ook de ontwikkelingen in het 

peuterspeelzaalwerk meegenomen. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de 

peuterspeelzalen in Spijkenisse is de laatste jaren afgenomen. Hierdoor is gekozen 

voor de harmonisering van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang, mede 

ingegeven door de wet OKE. De gemeente Spijkenisse is vervolgens met SKS Alles 

Kids een traject gestart om het peuterspeelzaalwerk te herorganiseren. Dit heeft 

geresulteerd dat het aantal locaties zal worden teruggebracht van 11 naar 6. Hierbij is 

zo veel mogelijk rekening gehouden met de belangen en de concurrentiepositie van de 

schoolbesturen. Peuterspeelzalen bij of in een school kan van invloed zijn op de 

aanwas van deze school. 

1.3 Gebruikte gegevens 

Bij het opstellen van dit uitvoeringsplan is uitgegaan van verschillende gegevens. Om 

de toekomstige huisvesting van de scholen te bepalen is uitgegaan van de in 2011 

opgestelde leerlingenprognose, deze is gebaseerd op de leerlingentelling van 1 oktober 

2010. De leerlingenprognose geeft een toekomstbeeld voor het aantal leerlingen per 

school in Spijkenisse. Voor de tabellen die per school zijn opgesteld is: 

 voor het schooljaar 2011-2012 uitgegaan van het Kwantitatief IHP 2011-2015.  

 voor het schooljaar 2012-2013 uitgegaan van de leerlingentelling van 1 

oktober 2011. 

Naast de leerlingentelling en -prognose is gebruik gemaakt van een overzicht waarin af 

te lezen is uit welk onderwijsgebied de leerlingen per school en/of vestiging afkomstig 

zijn (zie bijlage 1 voor overzicht). De gegevens voor dit overzicht zijn aangeleverd 

door de schoolbesturen. Deze aanlevering correspondeert niet geheel met de officiële 

leerlingentelling van 1 oktober 2011. Dit ligt aan het feit dat de schoolbesturen kort op 

                                                
1 In het proces om te komen tot het IHP is geconstateerd dat het van belang is te weten hoe de 

leerlingenpopulatie zich binnen de gemeentegrenzen ontwikkelt. Daarvoor was een duidelijke 

geografische afbakening voor nodig. De verschillende bestaande wijken leverden qua omvang een 

te beperkt voedingsgebied op waardoor er in samenspraak met de schoolbesturen 

gebiedsdefinities zijn opgesteld. Deze gebiedsdefinities worden onderwijsgebieden genoemd. In 

bijlage 2 zijn deze onderwijsgebieden opgenomen. 
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1 oktober 2011 de gegevens hebben aangeleverd en hier dus nog enkele fouten in 

zitten. 

 

De ruimtebehoefte per school is gekoppeld aan het leerlingenaantal per school. De 

leerlingenprognose levert daarmee ook inzicht in de ruimtebehoefte van het 

Spijkenisser basisonderwijs voor de komende jaren. De ruimtebehoefte wordt bepaald 

 Dit is inclusief de 

onderwijskundige vernieuwing. 

Alle scholen in Spijkenisse zijn in het verleden opgemeten naar grootte in oppervlak in 

vierkante meters. Deze gegevens worden aangeduid als bruto vloeroppervlakte 

(verder: bvo). Een tekort of overschot aan ruimte van een basisschool is eenvoudig te 

berekenen door het bvo van het schoolgebouw te verminderen met de ruimtebehoefte 

leerlingenaantal van 200 heeft dan een ruimtetekort van 1050 -  

 

Tot slot is in overleg besloten de discussie te voeren op basis van lokalen. De 

schoolbesturen bekijken hun schoolgebouwen met name vanuit het aantal ruimten en 

lokalen waarin ze hun groepen leerlingen plaatsen. De berekening in de wetgeving 

voor onderwijshuisvesting gaat uit van het aantal bvo en de ruimtebehoefte van een 

school. Om de discussie te vergemakkelijken is er voor gekozen de toekomst van de 

scholen te bespreken vanuit het recht op het aantal lokalen vergeleken met de 

capaciteit aan lokalen per schoolgebouw. Hiermee wordt een consequente lijn gevolgd, 

bij de jaarlijkse toewijzing van ruimte aan scholen wordt immers ook gerekend in 

lokalen. De indeling per schoolgebouw voor de toekomst is indicatief, hier kunnen dan 

ook geen rechten aan worden ontleend. Jaarlijks zal met het opstellen van het 

Kwantitatief Integraal Huisvestingsplan de indeling plaatsvinden op basis van de 

actuele leerlingentelling en de wensen en behoeften van schoolbesturen. 

1.4 Herdefinitie onderwijsgebieden 

Op basis van het overzicht „herkomstgebieden leerlingen‟, zoals opgenomen in bijlage 

1, is de discussie met de schoolbesturen gevoerd om de opgestelde onderwijsgebieden 

aan te passen. Dit levert een nieuw onderwijsgebied op: Schenkel-Elementen. 

Daarnaast wordt de wijk Vier Ambachten bij het Centrum gevoegd. Deze aanpassing 

sluit beter aan bij de leerlingstromen zoals het overzicht „herkomstgebieden leerlingen‟ 

laat zien. Het totaal overzicht van alle onderwijsgebieden is opgenomen in bijlage 2. 

1.5 Speciaal onderwijs: de Gelinckschool 

De gemeente Spijkenisse kent één school voor speciaal onderwijs voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd: de Gelinckschool. Dit is een cluster 4 school voor leerlingen die 

ernstige problemen ondervinden op meerdere terreinen; de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, organische ontwikkeling, de ontwikkeling in het onderwijs, de 

gezinssituatie en het sociale netwerk. De toekomstige huisvesting van de 

Gelinckschool is met een nieuw gebouw goed voorzien, waardoor grote investeringen 

in de komende 15 jaar niet zijn te verwachten.  
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Gezien het type onderwijs is het niet mogelijk het gebouw en/of de leerlingen mee te 

nemen in eventueel medegebruik van andere scholen in de Gelinckschool of van de 

Gelinckschool in andere schoolgebouwen. 

1.6 De Kameleon 

De Kameleon biedt onderwijs aan kinderen van zes tot dertien jaar die geen of 

onvoldoende Nederlands spreken en begrijpen. Het is geen speciaal onderwijs maar 

schakelklassen met extra aandacht voor het leren spreken, begrijpen, lezen en 

schrijven van de Nederlandse taal. De leerlingen komen zowel uit Spijkenisse als uit de 

regio en staan ingeschreven bij de school de Horst. In de toekomst is het doel de 

Kameleon anders op te zetten en de risico‟s (personeel en financieel) te verdelen over 

alle betrokken schoolbesturen en de regio. Dit zou een structurele afname van het 

leerlingenaantal van de Horst per prognosejaar betekenen van ongeveer 25 kinderen. 

Het besluit om de Kameleon anders op te zetten is onlangs op de LEA primair 

onderwijs genomen en vastgesteld op het bestuurlijk overleg onderwijs van 26 maart 

jl.  

 

De locatie van de Kameleon is op dit moment aan de Galileilaan 1-3.  Op korte termijn 

is dit gebouw niet meer beschikbaar voor de Kameleon. Het herhuisvesten van de 

Kameleon kan over heel Spijkenisse gezien het concept van de school. In hoofdstuk 

drie worden hiervoor twee opties aangedragen: medegebruik in de Zwanenhoek 43 of 

aan de Aïdastraat 91 (schoolgebouw sbo de Tandem). 

1.7 Onderwijskundig concept 

In Spijkenisse zijn een drietal scholen met een onderwijskundig concept dat verschilt 

van het overig basisonderwijs. Deze drie scholen zijn: 

 Montessorischool (Salamanderveen 354); 

 De Horst/De Nachtegaal (Eksterlaan 2), Daltononderwijs; 

 De Veenvlinder/De Krullevaar (Snoekenveen 945), Jenaplanonderwijs; 

 De Vogelenzang (Pampasgras 12), Leonardo-onderwijs. 

 

Twee scholen, De  Horst en de Veenvlinder, zijn een dependance van beide scholen 

aan respectievelijk de Zwanenhoek en de Vlinderveen. Hoewel het twee dependances 

zijn die eventueel in de hoofdvestiging geplaatst kunnen worden is afgesproken tijdens 

het overleg met de schoolbesturen dat de gemeente Spijkenisse zoveel mogelijk 

rekening houdt met de onderwijskundige concepten. Dit rekening houden zal per geval 

worden bekeken. Dit betekent dat de dependances niet zomaar samen kunnen worden 

gevoegd met de hoofdvestiging. Zo behoudt bijvoorbeeld de Veenvlinder twee 

volwaardige vestigingen.  

1.8 Gemeentelijke schoolgebouwen 

Op dit moment kent de gemeente Spijkenisse nog verschillende gemeentelijke 

schoolgebouwen die verschillende scholen in gebruik hebben. Een voorbeeld is de 

dislocatie van De Vogelenzang aan de Trombonestraat 1. Na vaststelling van het 

uitvoeringsplan zal de gemeente Spijkenisse zoveel mogelijk gemeentelijke 

schoolgebouwen over dragen aan de schoolbesturen. De reden hiervoor is dat het niet 

gebruikelijk is dat scholen gehuisvest zijn in gemeentelijke schoolgebouwen. 

Daarnaast is deze afspraak ook vastgelegd in het IHP (mei 2010). Het overdragen van 
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gemeentelijke gebouwen en het zo snel mogelijk terugdringen van leegstand en 

tijdelijke huisvesting zal de overschrijding op de onderwijsbegroting terugdringen. 

 

Het overdragen van juridisch eigendom is bedoeld voor die schoolgebouwen die 

volledig in gebruik zijn door het schoolbestuur en op de lange termijn blijvend in 

gebruik blijven door het betreffende schoolbestuur. Concreet gaat het om de volgende 

schoolgebouwen en –besturen: 

 Trombonestraat 1 – Prokind Scholengroep 

 Salamanderveen 352 – STOAG 

 Anne Frankstraat 26 - VCPO 

1.9 Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026 

De huisvestingsoverleggen met de schoolbesturen hebben geresulteerd in het 

„Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-2026‟, dat op 26 maart jl. op het 

bestuurlijk overleg onderwijs is vastgesteld.  Het in mei 2010 door de gemeenteraad 

vastgestelde Integraal Huisvestingsplan heeft daarvoor als leidraad gediend. 

 

Ondanks goed overleg is er geen overeenstemming bereikt over drie 

onderwijsgebieden en een punt in het onderwijsgebied Maaswijk. De belangen en 

visies van de schoolbesturen en de gemeente op de besproken scenario‟s voor drie 

onderwijsgebieden lopen uiteen. Hierbij ligt de focus op de toekomstige ontwikkeling 

van twee onderwijslocaties, te weten OBS De Nachtegaal (dependance van OBS De 

Horst) en Brede School de Sleutel. 

 

Gezamenlijk is dan ook besloten om het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Spijkenisse te verzoeken hierover een besluit te nemen. Mede ook gelet 

op de wettelijke taak die de gemeente met betrekking tot onderwijshuisvesting heeft.  

In dit document met de naamstoevoeging “Het vervolg” wordt dan ook naast de 

onderwijsgebieden waarover met het onderwijs overeenstemming is bereikt óók 

eenzijdig vanuit de gemeente de onderwijsgebieden ingevuld waarover geen 

overstemming is bereikt tussen en met de schoolbesturen. Dit houdt dus in dat in 

tegenstelling tot de door de schoolbesturen en de gemeente ondertekende versie van 

het plan op 26 maart jl., ook de onderwijsgebieden Centrum, Groenewoud-Gildenwijk, 

Hoek-Sterrenkwartier en Maaswijk volledig zijn ingevuld.   

 

Hoewel het opstellen van dit uitvoeringsplan een uitwerking is van het door de raad 

vastgestelde IHP en daarmee een bevoegdheid van het college van burgemeester en 

wethouders, is dit plan met positieve advisering besproken in de commissie Welzijn 

van 24 mei 2012.  

 

In paragraaf 1.10 worden de (knel)punten beschreven, waarover geen 

overeenstemming is bereikt. In paragraaf 1.11 wordt de oplossing voor de knelpunten 

beschreven. 

1.10 Twee knelpunten Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 2011-

2026 

Er is geen overeenstemming bereikt met en tussen de schoolbesturen op de volgende 

onderwijsgebieden: 
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1. Centrum; 

2. Hoek-Sterrenkwartier; 

3. Groenewoud-Gildenwijk; 

4. Maaswijk, de Maasoever (punt geldt alleen voor de RVKO). 

 

Knelpunt 1: onderwijsgebieden Centrum, Hoek-Sterrenkwartier en Groenewoud-

Gildenwijk 

Allereerst zullen de onderwijsgebieden Centrum, Hoek-Sterrenkwartier en 

Groenewoud-Gildenwijk gezamenlijk worden besproken, aangezien deze met elkaar 

samenhangen.  

 

Het knelpunt heeft betrekking op de schoolbesturen Prokind, RVKO en VCPO en hangt 

samen met onderstaande twee scholen; 

1. Nachtegaal (Prokind)  

In het centrum van Spijkenisse aan de Eksterlaan staat de school OBS De Nachtegaal 

(dependance van OBS De Horst).  De gemeente heeft een extern bureau opdracht 

gegeven de bouwtechnische staat van het schoolgebouw te onderzoeken. De 

constructie blijkt zo slecht dat de school niet zonder risico‟s na augustus 2013 in 

gebruik kan blijven. Er moet dus een andere onderwijslocatie worden gevonden. 

Het onderwijsgebied (Centrum) waar de school staat kent momenteel 369 leerlingen. 

Hiervan gaan ruim 244 leerlingen binnen de eigen wijk naar school, waarvan er  

77 op de OBS De Nachtegaal staan ingeschreven. Ruim 125 kinderen gaan buiten de 

wijk naar school.  

  

2. Brede School De Sleutel (Prokind, VCPO, RVKO) 

De school is gelegen aan de Eikenlaan in onderwijsgebied Groenewoud en huisvest 

OBS De Piramide (Prokind), CBS De Marimba (VCPO) en RKBS De Mgr. Bekkersschool 

(RVKO). Iedere school heeft 6 leslokalen ter beschikking. Laatstgenoemde school 

kampt de afgelopen jaren door groei met ruimtegebrek, dat vooralsnog is opgelost 

middels medegebruik bij de andere twee scholen. Daarnaast is een tijdelijk extra 

lokaal gerealiseerd in de gemeenschappelijke ruimte van het gebouw. De 

leerlingenprognose wijst uit dat er in de nabije toekomst 12 lokalen voor de Mgr. 

Bekkersschool noodzakelijk zijn. Deze ruimte is niet voorhanden.  

 

Naar aanleiding van dit knelpunt zijn tijdens de huisvestingsoverleggen verschillende 

scenario‟s besproken: 

1. Gemeente stuurt op (mede)gebruik 

Het uitvoeringsplan onderwijshuisvesting 2011 -2026 laat zien dat er in 

onderwijsgebied Sterrenkwartier voldoende capaciteit beschikbaar is en komt om 

zowel de herhuisvesting van De Horst Centrum (beter bekend als: OBS De Nachtegaal) 

te realiseren als aan de toekomstige vraag van de RKBS De Mgr. Bekkers uit 

Groenewoud te voldoen.     

2. Nieuwbouw in het centrum voor de Nachtegaal en de mgr. Bekkers 

In dit scenario krijgt het RVKO een lespunt of medegebruik in het onderwijsgebied het 

Centrum. Gezien het ontbreken van mogelijke bekostiging vanuit de gemeentelijke 

onderwijsmiddelen is dan medewerking van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie 

vereist.  

 



11 Huisvestingsplan Primair Onderwijs Spijkenisse 2011 - 2026 

 

Afgezien van bovenstaande onderwerpen zijn voor de twee basisscholen (de Horst 

Centrum en de Mgr. Bekkers) afzonderlijke oplossingen besproken: 

a. Uitbreiden huisvestingscapaciteit brede school de Sleutel 

Alle drie de betrokken schoolbesturen hebben aangegeven dat een uitbreiding van de 

brede school de Sleutel met huisvestingscapaciteit voor de Mgr. Bekkers voor hen een 

goede oplossing is voor de huidige en toekomstige huisvestingsbehoefte van de school.  

b. Huisvesten de Nachtegaal aan Zwanenhoek 41-43 

Als herhuisvesting van de Nachtegaal is de optie besproken om de Nachtegaal geheel 

bij de Horst aan de Zwanenhoek te huisvesten. Hiervoor kan eventueel het voormalig 

wijkcentrum bij de school betrokken te worden.  

 

De visies van de bij deze scenario‟s betrokken schoolbesturen zijn hieronder 

weergegeven: 

 

Prokind 

Prokind is van mening dat het aantal schoolgaande leerlingen in het centrum recht 

doet aan de instandhouding van de huidige drie basisscholen in dit gebied.  De 

nieuwbouw van deze locatie voor openbaar onderwijs koppelen aan de bouw van extra 

lokalen ten behoeve van de “overloop” van de Mgr. Bekkers  in Groenewoud zal 

mogelijk leiden tot een andere leerlingenstroom die al dan niet is te voorzien. Prokind 

acht een lespunt van het RVKO niet gewenst. In de visie van Prokind scholengroep is 

het tekort van de lokalen in Groenewoud mede het gevolg van aanzuigende werking 

vanuit omliggende wijken richting de Brede School De Sleutel. In principe zou het 

probleem in de wijk moeten worden opgelost d.m.v. (tijdelijke) uitbreiding of men 

kiest voor het principe van medegebruik in andere wijken, waar leerlingen o.a. 

vandaan komen. Prokind verzoekt de gemeente rekening te houden met het 

onderwijs-concept van OBS de Nachtegaal (Daltononderwijs)  

 

RVKO 

De RVKO wil graag een lespunt in onderwijsgebied het Centrum. De RVKO wil geen 

medegebruik van de Mgr. Bekkers in de wijk Sterrenkwartier waar zij reeds een school 

(de Paus Johannes) heeft, te meer omdat er nog onderwijsgebieden zijn waarin de 

RVKO nog niet is gevestigd.    

 

VCPO 

De VCPO is tevreden met de eigen onderwijslocatie en heeft bezwaren tegen de 

herbouw van een school in het onderwijsgebied Centrum. Hierin zou De Nachtegaal en 

een deel Mgr. Bekkers worden gehuisvest. Het is de vraag of herbouw voor de 

Nachtegaal noodzakelijk is voor 77 leerlingen uit het Centrum. De Nachtegaal heeft 

haar hoofdlocatie in de wijk de Hoek, OBS De Horst. Bestaande onderwijsruimte wordt 

daar momenteel anders gebruikt (Wijkcentrum). De Mgr. Bekkersschool heeft een 

tekort aan ruimte in het huidige gebouw de Sleutel. Huisvesting in de Centrum lijkt de 

VCPO een niet voor de hand liggende oplossing, aangezien er amper leerlingen uit het 

Centrum op de Mgr. Bekkers zitten. Meer voor de hand liggend is medegebruik van 

huisvesting in de wijken Waterland en/of Sterrenkwartier, dan wel uitbreiding van de 

huisvesting in het eigen onderwijsgebied.  

 

Knelpunt 2: Maaswijk 
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De RVKO en de gemeente hebben tijdens de huisvestingsoverleggen geen 

overeenstemming kunnen bereiken over de school De Maasoever.  

 

Voor de Maasoever is in het schooljaar 2012-2013 een nieuw schoolgebouw aan de 

Maaswijkweg beschikbaar. De school verhuist daarmee van de Anne Frankstraat 26 

naar de Maaswijkweg. De overige locaties op dat moment zijn de E. Belinfantestraat 1-

3 (incl. noodlokalen) en de noodlokalen aan de Anne Frankstraat 26a. De noodlokalen 

aan de E. Belinfantestraat 3 worden na de verhuizing naar de Maaswijkweg 52 

verwijderd. Het gebruik van de noodlokalen aan de Anne Frankstraat 26a is slechts 

tijdelijk vanwege de verwachte snelle krimp: het aantal leerlingen loopt terug van 556 

leerlingen in 2011 tot 401 leerlingen in 2020. De ruimtebehoefte krimpt daardoor ook 

sterk. 

 

De RVKO heeft meerdere malen bij de gemeente Spijkenisse aangegeven de tijdelijke 

huisvesting gerealiseerd te willen zien aan de E. Belinfantestraat 3 in plaats van aan de 

Anne Frankstraat 26a. De leerlingen lopen snel terug en een clustering van de 

Maasoever op twee locaties in plaats van drie heeft voor de RVKO de voorkeur 

vanwege onderwijskundige redenen.   

1.11 Oplossing knelpunten: ’Het vervolg’ (besluit gemeente Spijkenisse) 

 

Oplossing knelpunt 1: onderwijsgebieden Centrum, Hoek-Sterrenkwartier en 

Groenewoud-Gildenwijk 

 

Bij de oplossing van dit knelpunt is het van belang dat de uitgangspunten van het IHP, 

zoals in 2010 is vastgesteld, in acht worden genomen. Immers dit zijn de kaders die 

door de Raad zijn gesteld voor dit uitvoeringsplan. Door middel van het IHP heeft de 

Raad het college de opdracht gegeven de overcapaciteit in de onderwijshuisvesting 

terug te dringen. Een gevolg van toenemende leegstand en afnemende 

leerlingenaantallen is de afname van de rijksbijdrage aan de gemeente Spijkenisse 

voor onder andere onderwijshuisvesting. Daarnaast staat de gemeente – net als 

overige gemeenten – voor een forse bezuinigingsopgave.  

 

Het ontbreekt de gemeente Spijkenisse thans aan financiële middelen om op korte 

termijn nog nieuwe onderwijslocaties te realiseren. Hierdoor is het niet mogelijk om 

een nieuwe school in het centrum te bouwen. Bovendien is al er sprake van 

overcapaciteit op de onderwijshuisvesting (leegstand). Nieuwbouw van de Nachtegaal 

of uitbreiding van de Sleutel is daarom mede niet wenselijk. Er zijn op dit moment 

andere onderwijslocaties beschikbaar voor De Nachtegaal en de Mgr. Bekkers als 

gevolg van leegstand. Beide scholen kunnen geclusterd worden op de onderwijslocatie 

aan de Galileilaan 1-3 in het onderwijsgebied Hoek-Sterrenkwartier.  

 

Gelet op het vorenstaande is de gemeente Spijkenisse genoodzaakt te sturen op 

(mede)gebruik, waardoor opties 1 en 4 overblijven. Gebleken is dat het thans 

samenvoegen van de locaties van De Horst (Nachtegaal en Horst) op de hoofdlocatie 

van de Zwanenhoek niet geheel mogelijk is, omdat het aantal leerlingen niet past in 

het schoolgebouw. Ook de mogelijke toevoeging van het wijkcentrum biedt niet 

voldoende ruimte. Het gehele onderwijsgebied Sterrenkwartier-Hoek heeft echter wel 
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voldoende capaciteit om de locatie Nachtegaal van de Horst te huisvesten. Aangezien 

De Nachtegaal Dalton onderwijs aanbiedt, is zij net als de Montessorischool minder 

wijkgebonden2.  Op verzoek van de commissie Welzijn en insprekers tijdens commissie 

en raad zal aandacht worden geschonken aan de verkeersveiligheid op de Hekelingse 

weg. Huidige statistieken met betrekking tot ongevallen geven echter geen reden tot 

bezorgdheid. 

 

Oplossing knelpunt 2: onderwijsgebieden Maaswijk 

De RVKO heeft aangegeven dat het niet wenselijk is om met de school de Maasoever 

op drie locaties te zijn verspreid in de wijk de Maaswijk. De RVKO heeft de gemeente 

dan ook verzocht om dit te beperken naar twee locaties en de noodgebouwen aan de 

E. Belifantestraat 3 voorlopig te laten staan. Ook de medezeggenschapsraad van de 

school de Maasoever heeft zich met eenzelfde verzoek tot de wethouder onderwijs 

gewend.  

 

Wat betreft dit knelpunt wordt het verzoek van de RVKO ingewilligd. Gedurende een 

periode van 3 schooljaren (2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015) dus tot en met 1 

augustus 2015 mag de RVKO ten behoeve van haar leerlingen van De Maasoever 

gebruik maken van 3 lokalen aan de E. Belifantestraat 3. De RVKO betaalt hiervoor de 

gebruikelijke vergoeding voor lokalen (materiële instandhouding) en een maximale 

onderhoudsbijdrage van € 10.000 per jaar. Na 1 augustus 2015 zullen de noodlokalen 

aan de E. Belifantestraat worden verwijderd en wordt – indien nodig – gestuurd op 

medegebruik.  

 

Met in achtneming van het bovenstaande worden in de volgende hoofdstukken per 

onderwijsgebied de toekomstige huisvestingsplannen uiteengezet. Daarin wordt voor 

de onderwijsgebieden met de knelpunten het gekozen scenario verder uitgewerkt.  

                                                
2 Daarbij dient de opmerking te worden gemaakt, dat uit de cijfers blijkt dat desalniettemin de 

meeste kinderen van deze school woonachtig zijn in het centrum.  
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2. Noord 
 

Onderwijsgebied Noord heeft 5383 kinderen in de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar. In 

dit onderwijsgebied bevinden zich twee basisscholen: Jan Campert (Prokind) en de 

Rank (VCPO).  

 

Jan Campert 

De Jan Campert had tot voorheen twee schoolgebouwen: aan de Slauerhoffstraat 

(hoofdgebouw) en aan de Geraniumstraat (dislocatie). De school telde bij de officiële 

leerlingentelling op 1 oktober 2011 206 leerlingen. Dit aantal blijft stabiel met een 

leerlingenaantal van 203 in 2020. De teruggang in leerlingen van de afgelopen jaren 

heeft Prokind doen besloten de dislocatie aan de Geraniumstraat per 1 september 

2011 op te heffen. 

 

Voor de middellange termijn blijkt dat de Jan Campert voldoende heeft aan de locatie 

aan de Slauerhoffstraat (het getal tussen haakjes is de totale capaciteit in lokalen): 

*Voor de korte termijn (1 á 2 schooljaren) zal Prokind een ruimte (zonder onderwijsbestemming) 

gebruiken in wijkcentrum Noord ten behoeve van tussenschoolse opvang.  

 

 

De Rank 

De Rank aan de Lisstraat is het hoofdgebouw, in het onderwijsgebied Centrum bevindt 

zich een dislocatie. Voor de Rank geldt dat ze de komende jaren een groei van het 

aantal leerlingen verwacht. Het leerlingenaantal op 1 oktober 2010 was 392. Dit aantal 

neemt naar verwachting toe tot 465 leerlingen in 2020. De ruimtebehoefte neemt toe 

van 2247 m² in 2012 naar 2539 m² in 2020. Daarmee neemt het huidige ruimtetekort 

van 186 m² in 2012 toe tot 478 m² in 2020. Voor de korte termijn zal de gemeente 

met de VCPO kijken naar oplossingen om het ruimtetekort op te lossen. 

 

De Rank kent voor de middellange termijn een tekort van maximaal twee lokalen. Dit 

tekort kan opgevangen worden in het schoolgebouw van de Morgenster aan de 

Oranjelaan 27. Qua bruto vloeroppervlakte (BVO) heeft de Rank een tekort, dat bij 

medegebruik in de Oranjelaan 27 niet is opgelost. De Rank wordt in de toekomst over 

de volgende locaties verdeeld:  

                                                
3 Cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsopbouw per 1 januari 2011. Deze kinderen zijn niet 

allemaal ingeschreven op het basisonderwijs. Een deel zal al voortgezet onderwijs genieten, een 

ander deel zal ingeschreven staan op scholen voor speciaal onderwijs. 

Jan Campert 

 
 
 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op lokalen   10* 9 9 9 9 

Slauerhoffstr. (9) Lokalen 9 9 9 9 9 
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De Rank 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op lokalen   17 18 19 20 19 

Lisstraat (9) Lokalen 9 9 9 9 9 

Geraniumstr. 34 Lokalen 0 1 1 1 1 

Oranjelaan 29 (9)* Lokalen 9 9 9 9 9 

Oranjelaan 27 (5)* Lokalen 0 0 2 2 2 

* Deze gebouwen bevinden zich in onderwijsgebied Centrum. 

 

In het huidige toekomstbeeld heeft het onderwijsgebied Noord precies genoeg 

capaciteit in lokalen. Een groei van het aantal leerlingen in Noord, in afwijking van de 

prognoses, zorgt snel voor een capaciteitstekort. Zoals afgesproken is bij groei van het 

aantal schoolgaande leerlingen in het onderwijsgebied en het gebrek aan 

onderwijshuisvesting in de buurt van de school onder andere de mogelijkheid van 

uitbreiding van de school aan de orde. 
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3. Centrum 
 

Onderwijsgebied Centrum kent een leerlingenaantal van 423 kinderen in de 

basisschoolleeftijd van 4-12 jaar. In totaal zijn er vier basisscholen: de Horst 

(Prokind), de Rank (VCPO), sbo de Branding (VCPO) en de Morgenster (GPOWN). De 

toekomst van de Rank is al meegenomen in onderwijsgebied Noord, sbo de Branding 

verhuist medio 2012 naar Maaswijk en is daarom opgenomen in dat onderwijsgebied. 

 

Over dit onderwijsgebied is geen overeenstemming bereikt met en tussen de 

schoolbesturen. Zoals in hoofdstuk 1 paragraaf 1.11 is te leven is er gekozen voor het 

scenario sturen op (mede)gebruik. In dit hoofdstuk is dit scenario voor de toekomst 

verder uitgewerkt.  

 

De Morgenster 

De Morgenster is de enige gereformeerde basisschool van Spijkenisse en is gevestigd 

aan de Oranjelaan 27. Het bestuur van het Gereformeerd Primair Onderwijs West-

Nederland is aan de zijlijn betrokken geweest bij de totstandkoming van dit 

uitvoeringsplan. De Morgenster heeft immers voldoende huisvesting en krimpt de 

komende jaren van 65 leerlingen in 2011 naar 52 in 2020. Het overschot aan lokalen 

wordt, wanneer dat nodig is, ter beschikking gesteld aan de Rank: 

 

De Morgenster 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:    3 4 3 3 3 

Oranjelaan 27 (5) Lokalen 4 4 3 3 3 

De Rank Lokalen 0 0 2 2 2 

 

De Morgenster is niet in de telling, zoals opgenomen in bijlage 1, meegenomen. Dit 

heeft te maken met het feit dat deze telling niet noodzakelijk is voor het opstellen van 

het uitvoeringsplan. 

 

De Horst 

Officieel een dependance van de Horst aan de Zwanenhoek, is de Horst aan de 

Eksterlaan 2 in het Centrum beter bekend als de Nachtegaal en oudste basisschool van 

Spijkenisse. Het schoolgebouw aan de Eksterlaan 2 is een gemeentelijk gebouw en is 

aan medegebruik gegeven aan de Horst en de Branding. Het hoofdgebouw van de 

Horst bevindt zich aan de Zwanenhoek 41. De Horst telt op 1 oktober 2011 290 

leerlingen, dit is inclusief de nog bij de Horst ingeschreven leerlingen van de Kameleon 

(27 leerlingen per 1 oktober 2011). Volgens de leerlingenprognose 2010 zou het 

leerlingenaantal in 2020 uitkomen op 311 leerlingen. De Horst kan nu en in de 

toekomst niet alleen toe met het schoolgebouw aan de Zwanenhoek. Het ruimtetekort 

is per 1 oktober 2011 443 Hierdoor blijft medegebruik van de Horst/Nachtegaal 

noodzakelijk.  

 

In de toekomst zal dit medegebruik plaatsvinden aan de Galileilaan 1-3. Dit heeft te 

maken met de staat van het schoolgebouw aan de Eksterlaan 2. Het schoolgebouw aan 

de Eksterlaan stamt uit 1957 en is sterk verouderd. Daarnaast is het gebouw de 
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afgelopen jaren meer dan 16 cm verzakt waardoor het gebouw aan de grenzen van 

het veilig gebruik zit4. Met het verhuizen van de Branding, zomervakantie 2012, naar 

de Maaswijk (zie hoofdstuk 9) ontstaat er meer leegstand in de Eksterlaan 2. Vanwege 

de staat van het schoolgebouw sluit de gemeente Spijkenisse de Eksterlaan 2 met 

ingang van het schooljaar 2013-2014. Er zijn met de schoolbesturen drie opties 

besproken voor de toekomstige huisvesting van de Horst Centrum (zie paragraaf 1.9): 

 Nieuwe locatie met de Rank, de Horst en de mgr. Bekkers in onderwijsgebied 

centrum; 

 Volledige huisvesting van de Horst/Nachtegaal aan de Zwanenhoek 41-43; 

 Het toewijzen van medegebruik van de Horst en de mgr. Bekkers aan de 

Galileilaan 1-3. 

Het is de gemeente en schoolbesturen niet gelukt overeenstemming te krijgen over de 

voorliggende opties waardoor de gemeente Spijkenisse moet sturen vanuit haar 

gemeentelijke regierol. 

 

Voor de Horst aan de Zwanenhoek wordt bekeken of het mogelijk is om het gehele 

gebouw (Zwanenhoek 41-43) in gebruik te nemen. De extra beschikbare ruimte (259 

kan dan ter beschikking komen van de Kameleon (zie ook onderwijsgebied Hoek-

Sterrenkwartier, hoofdstuk 4). Wanneer dit niet mogelijk is zal de Kameleon 

medegebruik worden toegewezen in de Tandem: 

 

De Horst 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   13 13 14 14 13 

Zwanenhoek 41 (8) Lokalen 8 8 8 8 8 

Zwanenhoek 43 (3) Lokalen 0 3 2 2 2 

De Kameleon Lokalen 0 2 2 2 2 

Eksterlaan 2 (7) Lokalen 5 5 0 0 0 

De Branding* Lokalen 2 0 0 0 0 

Galileilaan 1-3 Lokalen 0 0 4  4  4  

*Is per schooljaar 2012-2013 gehuisvest aan de Anne Frankstraat 26. 

 

 

 

                                                
4 Uit onderzoek van Froger Vastgoed is gebleken dat de technische staat van de school dermate 

slecht is dat deze in de huidige staat per ingang van het schooljaar 2013-2014 niet meer geschikt 

is als onderwijshuisvesting. Daarbij wordt door Froger Vastgoed afgeraden om grote 

investeringen te plegen om het gebouw in stand te houden, omdat de baten niet opwegen tegen 

de kosten.  
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4. Hoek-Sterrenkwartier 
 

Het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar is in het onderwijsgebied 

Hoek-Sterrenkwartier 751. Alle drie de grote schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in 

dit onderwijsgebied: de Marimba (VCPO), de Paus Johannes (RVKO), de Piramide 

(Prokind), de Kameleon (Prokind) en de Horst (Prokind). Het toekomstscenario van de 

Horst en de Kameleon is besproken in het voorgaande hoofdstuk. 

 

Ook dit onderwijsgebied hoort bij het knelpunt waarover geen overeenstemming is 

bereikt met en tussen de schoolbesturen. Zoals in hoofdstuk 1 paragraaf 1.11 is te 

leven is er gekozen voor het scenario sturen op (mede)gebruik. In dit hoofdstuk is dit 

scenario voor de toekomst verder uitgewerkt.  

 

De Marimba 

In Spijkenisse heeft de Marimba twee vestigingen, het hoofdgebouw in de Sleutel aan 

de Eikenlaan 88 en de dependance aan de Galileilaan 7. Het leerlingenaantal van 166 

op 1 oktober 2011 blijft volgens de prognoses stabiel. Daarmee blijft de leegstand in 

BVO 

twee lokalen aan de Galileilaan 7 en de mgr. Bekkers twee lokalen van de Marimba in 

de Eikenlaan 88. Deze situatie kan de komende jaren gehandhaafd worden: 

 

De Marimba 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   7 7 7 7 7 

Eikenlaan 88A (6) Lokalen 4 4  4 4  4  

Mgr. Bekkers Lokalen 2 2 2  2  2  

Galileilaan 7 (7) Lokalen 4 4 4 4 4 

Paus Johannes Lokalen 2 2 2 3 3 

 

Paus Johannes 

De Paus Johannes heeft twee vestigingen in Spijkenisse, waarvan één groot 

hoofdgebouw aan de Galileilaan 9. De andere vestiging is gevestigd in een klein 

gebouw aan de Galileilaan 11. Op 1 oktober 2011 telde de Paus Johannes 239 

leerlingen, dit aantal zal licht groeien tot een leerlingenaantal van 247 in 2020. Het 

De RVKO heeft aangegeven de 

Paus Johannes terug te willen trekken uit de Galileilaan 11, de benodigde ruimte wordt 

beschikbaar gesteld door middel van medegebruik aan de Galileilaan 7. Deze 

verhuizing vind plaats in het schooljaar 2017-2018: 

 

Paus Johannes 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   10 10 11 10 10 

Galileilaan 9 (7) Lokalen 7 7 7 7 7 

Galileilaan 11 (2) Lokalen 2 2 2 0 0 

Galileilaan 7 (7) Lokalen 2 2 2 3 3 

 



19 Huisvestingsplan Primair Onderwijs Spijkenisse 2011 - 2026 

 

De Piramide 

In Spijkenisse is er één school met drie vestigingen: de Piramide. De vestigingen zijn 

als volgt gesitueerd: De Piramide aan de Galileilaan 1-3, De Piramide aan de Eikenlaan 

88 (hoofdgebouw) en de Piramide aan de Rijnlaan 25. Het gebruik van de Galileilaan is 

gebaseerd op medegebruik. Het leerlingenaantal van de Piramide neemt, op basis van 

de huidige leerlingenprognose, toe van 282 in 2011 tot 316 in 2020. Exclusief de 

Galileilaan kent de Piramide een leegstand van 343 , de leegstand blijft ook 

in 2020 bestaan.  Hieruit blijkt dat de Piramide de Galileilaan 1-3 in de toekomst niet 

meer nodig heeft. Prokind heeft ook aangegeven deze vestiging in de toekomst te 

sluiten. Daardoor heeft de Piramide in de toekomst voldoende aan de huisvesting aan 

de Eikenlaan 88 en de Rijnlaan 25: 

 

De Piramide 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   13 13 14 14 13 

Eikenlaan 88D (6) Lokalen 5 5 5 5 5 

Mgr. Bekkers Lokalen 1 1 0 0 0 

Rijnlaan 25 (8) Lokalen 6 6 6 6 6 

De Hoeksteen Lokalen 0 1 1 1 1 

Klein maar Dapper Lokalen 1 1 1 1 1 

Galileilaan 1-3 (11) Lokalen 3 3 0 0 0 

De Kameleon Lokalen 3 2 0 0 0 

SKS Lokalen 3 3 3 3 3 
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6. Elementen-Schenkel 
 

Dit onderwijsgebied is bij de totstandkoming van dit document ontstaan en telt 346 

kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De Schenkel-Elementen bevat twee basisscholen: 

de Hoeksteen (VCPO) en de Piramide (Prokind). De toekomstige huisvesting van de 

Piramide is beschreven in onderwijsgebied Hoek-Sterrenkwartier. Naast de 

basisscholen is er in dit onderwijsgebied één school voor speciaal onderwijs gevestigd: 

De Gelinckschool. 

 
De Hoeksteen 

Aan de Gangesstraat 13 bevindt zich de Hoeksteen. De Hoeksteen telt 199 leerlingen 

in 2011, dit aantal zal licht oplopen tot 210 in 2020. In dezelfde tijd zal het huidige 

ruimtetekort verder toenemen van 14

daarmee niet meer toereikend, per schooljaar 2012-2013 krijgt de Hoeksteen 

medegebruik aan de Rijnlaan 25: 

 

De Hoeksteen 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   8 9 9 9 9 

Gangesstraat 13 (8) Lokalen 8 8 8 8 8 

Rijnlaan 25 (8) Lokalen 0 1 1 1 1 
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6. Groenewoud-Gildenwijk 
 

Onder onderwijsgebied Centrum-Elementen bevindt zich het onderwijsgebied 

Groenewoud-Gildenwijk. Dit onderwijsgebied telt 461 kinderen in de basisschoolleeftijd 

van 4-12 jaar en bevat drie basisscholen: De Piramide (Prokind), De Marimba (VCPO), 

en de Mgr. Bekkers (RVKO). De toekomst van zowel de Piramide als de Marimba is 

beschreven in onderwijsgebied Hoek-Sterrenkwartier.  

 

Ook dit onderwijsgebied hoort bij het knelpunt waarover geen overeenstemming is 

bereikt met en tussen de schoolbesturen. Zoals in hoofdstuk 1 paragraaf 1.11 is te 

leven is er gekozen voor het scenario sturen op (mede)gebruik. In dit hoofdstuk is dit 

scenario voor de toekomst verder uitgewerkt.  

 

Mgr. Bekkers 

De Mgr. Bekkers is gevestigd in de Sleutel aan de Eikenlaan 88 en is de afgelopen 

jaren sterk gegroeid. Het leerlingenaantal neemt de komende jaren verder toe tot 269 

in 2020. Parallel daaraan loopt ook het ruimtetekort verder 

is er een oplossing gevonden door de mgr. Bekkers medegebruik te geven in ruimten 

in de Sleutel van de Marimba en de Piramide. Daarnaast maakt de mgr. Bekkers in 

overleg met de andere gebruikers van het gebouw en met toestemming van de 

gemeente gebruik van een gemeenschapsruimte en een personeelskamer om haar 

leerlingen te huisvesten. Deze situatie is niet wenselijk en dient op de korte en lange 

termijn opgelost te worden door middel van medegebruik aan de Galileilaan 1-3. De 

toekomstige huisvesting ziet er als volgt uit: 

 

Mgr. Bekkers 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   11 11 12  11 11 

Eikenlaan 88B (6) Lokalen 6* 6* 6 6 6 

Eikenlaan 88A (6) Lokalen 2 2 2  2  2  

Eikenlaan 88D (6) Lokalen 1 1 0 0 0 

Galileilaan 1-3 Lokalen 0  0 4  3  3  

* De Mgr. Bekkers maakt gebruik van een gemeenschapsruimte en personeelskamer 

(als twee lokalen) om haar leerlingen te huisvesten. 

 

 

 



22 Huisvestingsplan Primair Onderwijs Spijkenisse 2011 - 2026 

 

7. Vogelenzang 
 

Onderwijsgebied Vogelenzang is het kleinste onderwijsgebied in Spijkenisse en heeft 

443 kinderen in de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar. Dit onderwijsgebied bevat vier 

basisscholen: De Vogelenzang (Prokind), De Schakel (VCPO), de Klinker (RVKO) en de 

Tandem (Prokind, sbo-school). 

 

De Vogelenzang 

De Vogelenzang zit verdeeld over drie locaties. Het hoofdgebouw bevindt zich aan de 

J. Wagenaarstraat, de dislocatie aan het Pampasgras (onderwijsgebied de Akkers) en 

er wordt gebruikt gemaakt van het gemeentelijk gebouw aan de Trombonestraat. Het 

aantal leerlingen op de Vogelenzang is op 1 oktober 2011 459. Volgens de 

leerlingenprognoses blijft het leerlingenaantal van de Vogelenzang stabiel met rond de 

430 leerlingen, echter een tussentijdse groei herijking op basis van inschrijvingen 

heeft gezorgd voor een toename tot 500 leerlingen op dit moment.  

Door het Trompetpad 2 tijdelijk met 6 lokalen in medegebruik aan openbare 

basisschool de Vogelenzang te geven, worden 2 lokalen aan het Pampasgras 12 

(dislocatie Vogelenzang) vrijgespeeld welke in medegebruik aan het Baken worden 

gegeven. De Vogelenzang verplaatst onder andere de Leonardo-groepen (onderwijs 

voor hoogbegaafden) rnaar het Trompetpad. Hiermee komt, zoals beschreven in het 

uitvoeringsplan, de onderwijslocatie Noordakker 4 vrij en wordt uit de 

onderwijsbestemming gehaald. Het aantal lokalen dat De Vogelenzang in de toekomst 

(na 2015-2016) in gebruik zal hebben aan het Trompetpad hangt af van de 

ontwikkeling van het Leonardoconcept in Spijkenisse, maar ook op het eiland Voorne-

Putten. 

 

De Vogelenzang 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   18 20 19 19 18 

J. Wagenaarstr. (8) Lokalen 8 8 8 8 8 

Trombonestr. (8) Lokalen 6,5 6 6 6 6 

SKS Lokalen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Pampasgras (8) Lokalen 6 6 6 6 6 

Trompetpad Lokalen 6 6 6 ? ? 

 

De Schakel 

VCPO is voornemens deze school te sluiten. Het schooljaar 2011-2012 zal het laatste 

schooljaar zijn waarin gebruik wordt gemaakt van het schoolgebouw aan het 

Trompetpad 2. Het Trompetpad 2 zal vanaf 2012-2013 in gebruik worden genomen 

door  De Vogelenzang. 

 

De Klinker 

De Klinker aan de Chopinstraat heeft een leerlingenaantal van 184 op 1 oktober 2011. 

Dit aantal zal licht stijgen tot 203 in 2020. Het schoolgebouw heeft een capaciteit van 

7 lokalen, de Klinker heeft voor het schooljaar 2011-2012 behoefte aan 8 lokalen, 

oplopend tot 9 in 2020.  De ruimtebehoefte (1126 m²) in BVO is op dit moment al 
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groter dan het BVO van het schoolgebouw (925 m²), dit tekort zal verder oplopen tot 

een tekort van 299 m² in 2020. 

 

De Klinker en SKS Alles Kids gebruiken aan de Chopinstraat elkaars ruimten. 

Medegebruik op andere locaties is hierdoor niet nodig. Wanneer deze uitruil van 

ruimten onverhoopt tot een einde komt, kan de Klinker terecht binnen 

schoolgebouwen van de Vogelenzang of sbo de Tandem. 

 

De Klinker 

      
Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   8 8 9 9 8 

Chopinstr. (7) Lokalen 7 7 7 7 7 

 

De Tandem 

De Tandem is een school voor speciaal basisonderwijs. Op dit moment heeft de 

Tandem voldoende ruimte in haar gebouw aan de Aïdastraat, dit blijft ook zo in de 

toekomst: 

De Tandem 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   10 9 10 10 10 

Aïdastraat (16) Lokalen 12 12 12 12 12 

Logopediepraktijk Lokalen 1 1 1 1 1 

 

Momenteel is er in de Tandem een leegstand van 3 lokalen. De Tandem zal in de 

toekomst mogelijk groeien vanwege de verwachte stroom leerlingen wanneer sbo de 

Nieuwe Poort uit Brielle sluit. De opheffing van de Nieuwe Poort is nog niet officieel 

bevestigd door schoolbestuur Primo.  
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8. De Akkers 
 

Onderwijsgebied de Akkers kent een leerlingenaantal van 1.486 kinderen in de 

basisschoolleeftijd van 4-12 jaar. In totaal zijn er vijf basisscholen: de Vogelenzang 

(Prokind), de Akkers (RVKO), het Baken (VCPO), de Bron (VCPO) en de Toermalijn 

(Prokind). 

 

De Vogelenzang 

Deze dislocatie van de Vogelenzang is al besproken in het onderwijsgebied 

Vogelenzang. 

 

De Akkers 

De Akkers aan de Noordakker 2 heeft op 1 oktober 2011 een leerlingenaantal van 140. 

Dit aantal blijft stabiel met 139 leerlingen in 2020. De huidige ruimtebehoefte (994 

m²) past binnen het BVO van het gebouw (1.144 m²). Door de afname van het aantal 

leerlingen zal er geen ruimtegebrek ontstaan. Op de middellange termijn verandert er 

voor de Akkers niets:  

De Akkers 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   7 6 6 6 6 

Noordakker 2 (8) Lokalen 8 8 8 8 8 

 

Het Baken 

Het Baken kent twee locaties in de Akkers: het hoofdgebouw aan de Kreek 125 en aan 

de Noordakker 4 (medegebruik). Per 1 oktober 2011 telt het Baken 239 leerlingen, een 

toename ten opzichte van het jaar 2010. Voor de toekomst is nog een afname van 

leerlingen geprognosticeerd tot 200 leerlingen in 2020. Het hoofdgebouw heeft een 

BVO van 1202 m², de ruimtebehoefte is echter groter. Het ruimtetekort is opgelopen 

tot 200 m² voor 2012 en zal afnemen tot 21 m² in 2020. Het ruimtetekort in lokalen is 

twee lokalen. 

 

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 vertrekt het Baken uit de Noordakker 4, 

daarmee vervalt ook de onderwijsbestemming van het schoolgebouw. De ruimte van 

het schoolgebouw aan de Kreek is niet toereikend en VCPO heeft daarom extra ruimte 

nodig. Het Baken krijgt passende vervangende ruimte aan het schoolgebouw aan het 

schoolgebouw aan het Pampasgras in het onderwijsgebied Vogelenzang. Voor de 

middellange termijn ziet de toekomst van het Baken er als volgt uit: 

Het Baken 

      
Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   9 10 9 9 8 

Kreek 125 (8) Lokalen 8 8 8 8 8 

Medegebruik Lokalen 0 2 1 1 1 

Noordakker 4 (6) Lokalen 2 0 0 0 0 

SKS Lokalen 1 6 6 6 6 

Pampasgras Lokalen 0 2 2 0 0 
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De Bron 

Gesitueerd aan de Vlasdreef 2 telt de Bron per 1 oktober 2011 204 leerlingen, dit 

aantal loopt licht op tot 211 in 2020. Het BVO van de school is 1.039 m². De 

ruimtebehoefte is 1.226 m² in 2012 en loopt op tot 1.267 m² in 2020, dat resulteert in 

een oplopend tekort tot 228 m² in 2020.  

 

Op de middellange termijn blijft de Bron ruimte gebruiken van de Toermalijn, die ook 

aan de Vlasdreef zit. Beide schoolbesturen regelen het gebruik in goed overleg met 

elkaar en de gemeente Spijkenisse. 

De Bron 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   9 9 9 9 8 

Vlasdreef 2(8) Lokalen 8 8 8 8 8 

 Vlasdreef 4 (8) Lokalen 1 1 1 1 0 

 

De Toermalijn 

Deze school heeft twee locaties: het hoofdgebouw aan de Jagerskreek en een 

dislocatie aan de Vlasdreef 4. Het leerlingenaantal van de Toermalijn is op 1 oktober 

2011 306, in 2020 zal het aantal leerlingen 316 bedragen. De ruimtebehoefte neemt 

hierdoor toe van 1.739 m² in 2012 tot 1.842 m² in 2020. Het BVO van beide 

gebouwen is totaal 2.346 m², het overschot aan BVO kan ter beschikking worden 

gesteld aan de Bron. Op de middellange termijn verandert voor de Toermalijn niets, 

behalve het medegebruik van de Bron: 

De Toermalijn 

      

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   13 14 14 14 13 

Jagerskreek (8) Lokalen 8 8 8 8 8 

Vlasdreef 4 (8) Lokalen 6 6 6 6 5 

De Bron Lokalen 1 1 1 1 0 
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9. Waterland 
 

Het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar is in het onderwijsgebied 

Waterland 1045. Met vier denominaties herbergt het onderwijsgebied de meeste 

diversiteit: de Duif (VCPO), de Montessori (STOAG), de Wegwijzer (RVKO) en de 

Veenvlinder/Krullevaar (Prokind).  

 

De Duif 

Basisschool de Duif zit op twee locaties in de wijk Waterland: het hoofdgebouw aan de 

Salamanderveen 354 en de dislocatie aan de Snoekenveen 947. Het huidige 

leerlingenaantal, per 1 oktober 2011, is 223 en zal stabiel blijven met 232 leerlingen in 

2020. Het benodigd BVO is hiermee maximaal 1.322 m² in 2012 en in 2020 1.382 m². 

Het huidige overschot van 966 m² loopt hierdoor iets terug tot 906 m².   

Qua aantal lokalen kent de Duif een stabiele leegstand van zes lokalen. 

 

Op de middellange termijn heeft de Duif een groot overschot aan BVO. De VCPO heeft 

daarom ook aangegeven bij twee lokalen aan de Snoekenveen de 

onderwijsbestemming er af te willen halen. In het hoofdgebouw blijft ruimte voor de 

Montessorischool om twee lokalen in medegebruik te nemen: 

De Duif 

      
Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   10 10 10 10 9 

Salamanderveen 354 (8) Lokalen 6 6 6 6 6 

Montessori Lokalen 2 2 2 2 2 

Snoekenveen 947 (8)* Lokalen 4 6 6 6 6 

SKS Lokalen 1 1 1 1 1 

* Dit schoolgebouw zal in capaciteit worden teruggebracht naar zes lokalen. 

 

De Veenvlinder 

De Veenvlinder kent twee onderwijsconcepten, en daarmee twee verschillende scholen 

in Waterland: De Veenvlinder aan de Vlinderveen 219 (hoofdgebouw) en de Krullevaar 

aan de Snoekenveen 945 (dislocatie). Per 1 oktober 2011 telt de Veenvlinder 261 

leerlingen, dit aantal blijft de komende jaren stabiel. De ruimtebehoefte is in 2012 

1.513 m². Op dit moment kent de school een overcapaciteit in de huisvesting van 797 

m². De leegstand van vier lokalen blijft gelijk tot en met 2020. 

 

Door de overcapaciteit op de twee gebouwen, heeft Prokind te kennen gegeven het 

aantal lokalen op de Snoekenveen in de onderwijsbestemming te verminderen met 

één. Voor de middellange termijn geldt de volgende situatie: 

De Veenvlinder 

      
Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   12 11 12 12 11 

Vlinderveen 221 (8) Lokalen 7 8 8 8 8 

De Wegwijzer Lokalen 0 1 0 0 0 

Snoekenveen 945 (8)* Lokalen 7 7 7 7 7 

SKS Lokalen 1 1 1 1 1 
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* Dit schoolgebouw zal in capaciteit worden teruggebracht naar zeven lokalen. 

 

Afgesproken is dat er minimaal drie lokalen aan de Snoekenveen uit de 

onderwijsbestemming worden gehaald. Deze lokalen zullen een invulling krijgen die 

een goede combinatie mogelijk maakt met de scholen en rekening houdt met de 

sociale context van de buurt Snoekenveen/Baarsveen. Hiervoor is een verbouwing 

nodig, deze zal in samenspraak met de gemeente en schoolbesturen plaatsvinden. Bij 

dit proces wordt het precieze brutovloeroppervlakte wat onttrokken wordt aan de 

onderwijsbestemming bepaald. 

 

De Wegwijzer 

Geschakeld aan het gebouw van de Veenvlinder, bevindt zich aan de Vlinderveen de 

Wegwijzer. Met 307 leerlingen per 1 oktober 2011 en 280 leerlingen in 2020 kent de 

school een daling. Het huidige ruimtetekort van 120 m² bestaat in 2020 dan ook niet 

meer, op dit moment is er een tekort van één lokaal. Dit tekort is gedeeltelijk opgelost 

doordat de Wegwijzer gebruik maakt van het speellokaal van de Veenvlinder. In de 

toekomst zal de Wegwijzer als volgt gehuisvest zijn: 

De Wegwijzer 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   12 13 12 12 11 

Vlinderveen 219 (12) Lokalen 12 12 12 12 12 

Vlinderveen 221 (8) Lokalen 0 1 0 0 0 

 

De Montessori 

Basisschool de Montessori is een school met leerlingen uit de hele stad en is gesitueerd 

aan de Salamanderveen 352. De school heeft per 1 oktober 2011 253 leerlingen, dit 

aantal zal in 2020 licht gedaald zijn tot 236 leerlingen. Het huidige ruimtetekort zal 

hiermee ook licht afnemen tot 262 m², maar de twee extra lokalen medegebruik in het 

hoofdgebouw van de Duif blijven nodig: 

Montessorischool 

      
Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   10 11* 10 10 9 

Salamanderveen 352 (8) Lokalen 8 8 8 8 8 

Salamanderveen 354 (8) Lokalen 2 2 2 2 1 

*STOAG heeft laten weten geen gebruik te zullen maken van het recht op een 11e lokaal. 



28 Huisvestingsplan Primair Onderwijs Spijkenisse 2011 - 2026 

 

10. Maaswijk 
Het onderwijsgebied Maaswijk telt 1.537 leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4-12 

jaar. Maaswijk heeft vier scholen: de Meander (Prokind), het Anker (VCPO), de 

Maasoever (RVKO) en de AMG Schmidt (Prokind). 

 

De Meander 

De Meander aan de W. Bladergroenstraat telt op 1 oktober 2011 138 leerlingen. Het 

aantal leerlingen zal de komende jaren verder afnemen tot 124 in 2020. Tegelijkertijd 

zal in dezelfde periode ook de overcapaciteit van het gebouw verder toenemen tot 206 

m². Prokind heeft de overweging uitgesproken om de Meander in de toekomst te 

fuseren met de AMG Schmidt. Op de middellange termijn vestigt de AMG Schmidt zich 

dan op de W. Bladergroenstraat en de M. Kramerstraat: 

De Meander 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   7 6 6 5 5 
W. Bladergroenstr. 
(8) Lokalen 8 8 8 6 6 

AMG Schmidt Lokalen 0 0 0 2 2 

 

AMG Schmidt 

Op dit moment is de AMG Schmidt gehuisvest aan de M. Kramerstraat (hoofdgebouw) 

en in noodlokalen aan de Lange Groeneweg. Het leerlingenaantal loopt ook hier terug 

van 289 op 1 oktober 2011 naar 247 leerlingen in 2020. De extra ruimtebehoefte daalt 

daarmee ook van 630 m² in 2011 naar 398 m². In lokalen betekent dit dat de AMG 

Schmidt in 2020 twee lokalen medegebruik nodig heeft. Deze twee lokalen heeft de 

Meander op termijn beschikbaar. Het BVO is echter onvoldoende: in 2020 heeft de 

AMG Schmidt 398 m² extra nodig, de Meander heeft op dat moment 206 m² over. 

Voor de middellange termijn zal de huisvesting van de AMG Schmidt er als volgt uit 

zien: 

AMG Schmidt 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   13 12 12 10 10 

M. Kramerstr. (8) Lokalen 8 8 8 8 8 

Lange Groeneweg (6) Lokalen 4 5 4 0 0 

Mundo Lokalen 1 1 1 0 0 

W. Bladergroenstr. (8) Lokalen 0 0 0 2 2 

 

Hiermee blijven de noodlokalen aan de Lange Groeneweg tot het schooljaar 2019-2020 

staan. Onderhoud is echter op dit moment noodzakelijk en de lokalen moeten ook in 

de toekomst goed onderhouden worden. 

 

De Maasoever 

Voor de Maasoever is in het schooljaar 2012-2013 een nieuw schoolgebouw aan de 

Maaswijkweg beschikbaar met 9 lokalen en 1.675 m². De school verhuist daarmee van 

de Anne Frankstraat 26 naar de Maaswijkweg. De overige locaties op dat moment zijn 

de E. Belinfantestraat 1-3 (incl. noodlokalen) en de noodlokalen aan de Anne 

Frankstraat 26a. De noodlokalen aan de E. Belinfantestraat 3 worden na de verhuizing 
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naar de Maaswijkweg 52 verwijderd. Het gebruik van de noodlokalen aan de Anne 

Frankstraat 26a is slechts tijdelijk vanwege de verwachte snelle krimp: het aantal 

leerlingen loopt terug van 556 leerlingen in 2011 tot 401 leerlingen in 2020. De 

ruimtebehoefte krimpt daardoor ook sterk, en met de bouw van de nieuwe school is er 

in 2013 al een overcapaciteit van 42 m². De Maasoever wordt op middellange termijn 

op de volgende manier gehuisvest: 

De Maasoever 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   24 23 19 17 16 

E. Belinfantestr. 1 (9) Lokalen 9 9 9 9 9 

E. Belinfantestr. 3 (8) Lokalen 3 3 0 0 0 

Maaswijkweg (9) Lokalen 0 9 9 9 9 

A. Frankstr. 26a (6) Lokalen 3 0 0 0 0 

A. Frankstr. 26 (10) Lokalen 9 0 0 0 0 

 

De RVKO heeft meerdere malen bij de gemeente Spijkenisse aangegeven de tijdelijke 

huisvesting gerealiseerd wil zien aan de E. Belinfantestraat 3. De leerlingen lopen snel 

terug en een clustering van de Maasoever op twee locaties heeft de voorkeur. Dit 

verzoek van de RVKO wordt ingewilligd. Gedurende een periode van 3 schooljaren 

(2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015) dus tot en met 1 augustus 2015 mag de RVKO 

ten behoeve van haar leerlingen van De Maasoever gebruik maken van 3 lokalen aan 

de E. Belifantestraat 3. De RVKO betaalt hiervoor de gebruikelijke vergoeding voor 

lokalen (materiële instandhouding) en een maximale onderhoudsbijdrage van € 10.000 

per jaar. Na 1 augustus 2015 zullen de noodlokalen aan de E. Belifantestraat worden 

verwijderd en wordt – indien nodig – gestuurd op medegebruik.  

 

Het Anker 

In Maaswijk is het Anker op twee locaties gehuisvest: het hoofdgebouw aan de 

Hoitsemastraat en het gebruik van schoolwoningen aan het Lena Schenkplein. Net als 

bij de overige scholen in Maaswijk loopt ook het leerlingenaantal van het Anker terug: 

van 266 leerlingen in 2010 naar 209 leerlingen in 2020. De ruimtebehoefte buiten het 

hoofdgebouw zakt van 503 m² in 2011 naar 216 m² in 2020. Daarmee is medegebruik 

nog steeds nodig. De tijdelijke huisvesting aan het Lena Schenkplein wordt op termijn 

uit de onderwijsbestemming gehaald.  

Het Anker 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   11 11 10 9 8 

M.R. Hoitsemastr. 
(8) Lokalen 8 8 8 8 8 
Lena Schenkplein 
(8) Lokalen 6 6 6 1 0 

 

De school aan het Lena Schenkplein is belangrijk voor de aanwas van leerlingen voor 

het Anker. In overleg met VCPO zal het in medegebruik geven van lokalen door de 

gemeente Spijkenisse in de toekomst zorgvuldig plaatsvinden. 

 

De Branding 
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Voor het schooljaar 2012-2013 verhuist de Branding van het centrum 

(Nachtegaalstraat) naar de Anne Frankstraat 26. Het leerlingenaantal van 104 in 2011 

blijft stabiel, net als de ruimtebehoefte van 1.066 m² in 2020. Met de verhuizing naar 

de Anne Frankstraat ontstaat er voor de Branding voldoende ruimte in lokalen (10 in 

totaal) en BVO (1.172 m²): 

 

De Branding 

Locatie   

2011-
2012 

2012-
2013 

2015-
2016 

2020-
2021 

2025-
2026 

Recht op:   9 7 9 8 8 

Nachtegaalstraat (7) Lokalen 7 0 0 0 0 

Eksterlaan (7) Lokalen 2 0 0 0 0 

A. Frankstr. 26 (10) Lokalen 0 10 10 10 10 

 

De Branding zal in de toekomst mogelijk groeien vanwege de verwachte stroom 

leerlingen wanneer sbo de Nieuwe Poort uit Brielle sluit. De opheffing van de Nieuwe 

Poort is nog niet officieel bevestigd door schoolbestuur Primo. 
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11. Conclusie 

11.1 Kwantitatieve conclusie 

De hierboven beschreven ontwikkelingen  leveren per onderwijsgebied resultaten op in 

het terugdringen van leegstand. De schoolbesturen zijn bereid, in goed overleg met de 

gemeente Spijkenisse, gebouwen en delen van gebouwen af te stoten. Per 

onderwijsgebied levert dit de volgende resultaten op: 

 

Uitvoeringsplan 

aantal 

lokalen/m² 

aantal 

lokalen/m²   

leeg 

stand 

leeg 

stand 

2011 2026 verschil 2011 2026 

Noord             

  Lokalen 25 18 -7 7 0 

  BVO(m²) 3.114 2.343 -771     

Centrum             

  Lokalen 28 14 -14 5 0 

  BVO(m²) 3.746 1.804 -1942     

Hoek-Sterrenkwartier             

  Lokalen 38 37 -2 0 3 

  BVO(m²) 4.918 4.537 -381     

Groenewoud-

Gildenwijk              

  Lokalen 18 18 - 0 0 

  BVO(m²) 2.752 2.752 -     

Elementen-Schenkel             

  Lokalen 16 16 - 1 0 

  BVO(m²) 2.103 2.103 -     

Vogelenzang             

  Lokalen 55 47 -2 10 4 

  BVO(m²) 7.153 6.932 230     

De Akkers             

  Lokalen 46 40 -6 7 2 

  BVO(m²) 6.383 5.731 -652     

Waterland             

  Lokalen 52 49 -3 6 3 

  BVO(m²) 7.347 7.347 
 

onbekend     

Maaswijk             

  Lokalen 71 52 -19 15 3 

  BVO(m²) 7.904 7.136 -768     

Totaal Lokalen 349 299       -53 50 15 

  BVO(m²) 45.420 39.866 -4.744     
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De leegstand per onderwijsgebied is bepaald door het verschil tussen de beschikbaar 

aantal lokalen en het aantal lokalen waar de scholen op basis van de leerlingtelling 1 

oktober 2010 recht op hebben. De leegstand is daarmee berekend op de huidige 

huisvesting van de scholen, exclusief de door de scholen extra in gebruik genomen 

lokalen.  

In het overzicht is de verhuur van lokalen niet meegenomen. Op dit moment worden 

14 lokalen commercieel verhuurd (het merendeel aan SKS). Daarmee wordt de huidige 

leegstand gereduceerd tot 55 en de toekomstige tot 15. Dat is inclusief de 

teruggedrongen leegstand in Maaswijk. In percentages uitgedrukt is de leegstand in 

2011 14,3% en  is het percentage leegstand in 2026 gedaald tot 5%! 

11.2 Kwalitatieve conclusie 

Achter de geboekte kwantitatieve resultaten ligt een kwalitatief verhaal. Immers, niet 

alle leegstand is rekenkundig terug te dringen. Bij het opstellen van dit uitvoeringsplan 

is nadrukkelijk rekening gehouden met de afspraken op basis van het Integraal 

Huisvestingsplan (mei 2010) en de belangen van de schoolbesturen (zoals het verschil 

in onderwijskundige concepten). Hieronder is een nadere toelichting van beide punten 

te vinden per alinea. 

 

Tijdens vier bijeenkomsten is per onderwijsgebied een gezamenlijke analyse gemaakt 

voor de toekomstige huisvesting van het primair onderwijs in Spijkenisse. Daarvoor 

zijn allereerst de afspraken (mede gebaseerd op het IHP) geformuleerd als basis van 

het uitvoeringsplan: 

 Terugdringen leegstand in schoolgebouwen: 

Dit doel is bereikt en af te lezen in de kwantitatieve conclusie. 

 Geen tijdelijke huisvesting meer in de toekomst, tenzij echt noodzakelijk: 

Behalve in  Maaswijk is straks in de overige onderwijsgebieden geen tijdelijke 

huisvesting meer te vinden. Deze tijdelijke huisvesting wordt op termijn 

afgestoten en is met ingang van het schooljaar 2013-2014. 

 Levensvatbare scholen: 

Levensvatbare scholen als doel betekent niet alleen kleine scholen sluiten, 

maar ook scholen met bestaansrecht in standhouden. Te denken valt aan de 

kleine vestigingen van de Marimba. Rekenkundig gezien zou de Marimba 

samengevoegd kunnen worden in één groot gebouw. In beide 

onderwijsgebieden is echter een behoefte aan deze school. 

 Het aantal vierkante meters vloeroppervlak afstemmen op het aantal 

leerlingen: 



33 Huisvestingsplan Primair Onderwijs Spijkenisse 2011 - 2026 

 

Met de eindsituatie in 2020 is in elk onderwijsgebied het BVO afgestemd op het 

verwachtte aantal kinderen die ingeschreven staan voor (speciaal) 

basisonderwijs. In de toekomst is slechts uitbreiding van een school mogelijk 

wanneer het totaal aantal leerlingen in het onderwijsgebied is gegroeid. 

Wanneer dit niet het geval is wordt medegebruik in een ander schoolgebouw 

toegewezen. 

 In ieder onderwijsgebied meerdere denominaties: 

De realisatie van dit doel is in meerdere onderwijsgebieden behaald. Voor het 

onderwijsgebied Centrum was het nadrukkelijke verzoek van de RVKO om daar 

onderwijs te mogen aanbieden.  

 

Voor de schoolbesturen waren een aantal punten belangrijk in het overleg: 

 Allereerst het verzoek om rekening te houden met verschillen in 

onderwijskundige concepten. Hierdoor was het niet altijd mogelijk een groter 

deel van een dependance van een school uit de onderwijsbestemming te halen 

(zie bijvoorbeeld de Veenvlinder). 

 Niet alle schoolgebouwen zijn precies afgestemd op de ruimtebehoefte. In 

meerdere schoolgebouwen staan ook in 2015 en 2020 nog lokalen leeg. Het is 

echter belangrijk voor de schoolbesturen om niet al te krap in de huisvesting 

te zitten en ruimte te houden voor overloop. Met de realisatie van dit 

uitvoeringsplan wordt een leegstand gerealiseerd van  5%. 

 Enkele scholen zijn gehuisvest in oude schoolgebouwen. Deze voldoen niet 

altijd aan de hedendaagse eisen voor een basisschool, een voorbeeld is De 

Rank. De oorzaak hiervan ligt met name in kleinere klaslokalen en het gebrek 

aan nevenruimtes waardoor de school een ruimtetekort kent. De afspraak is 

dat de gemeente in samenspraak met de schoolbesturen aandacht gaat 

besteden aan de kwalitatieve verbetering van deze schoolgebouwen. 

 Tot slot is afgesproken dat na het vaststellen van dit uitvoeringsplan voor de 

middellange termijn, er gekeken zal worden naar de lange termijn van de 

onderwijshuisvesting te Spijkenisse. Bedoeld wordt onder andere vervangende 

bouw van oude scholen en herontwikkeling van gebieden als de Galileilaan. 

Hiervoor zal in samenwerking met de afdeling Accommodaties van de 

gemeente Spijkenisse een huisvestingsprogramma worden opgesteld waarin 

groot onderhoud, renovatie of vervangende nieuwbouw wordt opgenomen.  

11.3 Financiële conclusie 

Separate advisering op dit punt volgt.  

 

In het bestuurlijk overleg van 22 november 2010 heeft wethouder aangegeven dat, 

wanneer bij het terugdringen van de leegstand in het primair onderwijs de gemeente 

Spijkenisse middelen bespaart, hij zich zal inspannen deze besparing (al dan niet 

gedeeltelijk) voor onderwijsinhoudelijke zaken in te zetten, waarbij dient te worden 

opgemerkt dat deze zelfde inspanning van de schoolbesturen is gevraagd. 



Bijlage 1: Overzicht leerlingen uit onderwijsgebieden 
 



Bijlage 2: Officiële leerlingentelling 1 oktober 2011 
 

School 1-10-2009 1-10-2010 Prognose 2011 1-10-2011 

Morgenster 73 64 60 65 

De Rank 398 392 404 407 

De Marimba 192 164 166 166 

De Duif 222 229 229 223 

De Bron 193 200 209 204 

Het Baken 242 213 217 239 

Jan Campert 255 228 221 206 

De Piramide 301 291 291 282 

De Veenvlinder 298 282 276 261 

De Hoeksteen 192 197 195 199 

De Horst* 332 308 294 290 

De Toermalijn 293 293 298 306 

De Vogelenzang 369 423 429 459 

De Klinker 194 185 189 184 

De Wegwijzer 285 298 290 307 

Paus Johannes 231 240 240 239 

Mgr. Bekkers 224 241 248 256 

De Akkers 159 151 145 140 

De Maasoever 621 586 558 556 

De Meander 177 161 157 138 

Het Anker 306 285 273 266 

Montessori 231 242 241 253 

AMG Schmidt 291 293 297 289 

Sbo de Tandem 135 139 141 130 

Sbo de Branding 118 118 116 104 

Totaal 6332 6223 6184 6169 

* Inclusief de Kameleon (2011: 27 leerlingen) 
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Bijlage 3: Overzicht onderwijsgebieden 
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Bijlage 4: Overzicht onderwijshuisvesting per schoolgebouw in 2020 
Wijk Schoolgebouw Capaciteit School Aantal lokalen per school 

Noord Slauerhoffstraat 2  9 Jan Campert 9 

Lisstraat 15  9 De Rank 9 

Centrum Oranjelaan 29  9 De Rank 9 

Oranjelaan 27 5 De Morgenster 3 

De Rank 2 

Hoek-Sterrenkwartier Zwanenhoek 41-43 11 De Horst 10 

Galileilaan 9 7 Paus Johannes 7 

Galileilaan 7 7 De Marimba 4 

Paus Johannes 3 

Galileilaan 1-3 11 De Horst 3 

Mgr. Bekkers 3 

Elementen-Schenkel Rijnlaan 25 8 De Piramide 6 

De Hoeksteen 1 

Gangesstraat 13 8 De Hoeksteen 8 

Groenewoud-Gildenwijk Eikenlaan 88B 6 De Marimba 4 

Mgr. Bekkers 2 

Eikenlaan 88C 6 Mgr. Bekkers 6 

Eikenlaan 88D 6 De Piramide 6 

Vogelenzang J. Wagenaarstraat 2 8 Vogelenzang 8 

Trombonestraat 1 8 Vogelenzang 6,5 

Pampasgras 12 8 Vogelenzang 6 

Het Baken 2 

Chopinstraat 77 7 De Klinker 7 

Aïdastraat 91 16 Sbo De Tandem 12 

De Klinker (evt.) 2 

De Akkers Noordakker 2 8 De Akkers 6 

Vlasdreef 2 8 De Bron 8 

Vlasdreef 4 8 De Toermalijn 6 
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De Bron 1 

Kreek 125 8 Het Baken 8 

Jagerskreek 65 8 De Toermalijn 8 

Waterland Salamanderveen 354 8 De Duif 6 

Montessori 2 

Salamanderveen 352 8 Montessori 8 

Vlinderveen 221 8 Veenvlinder 7 

Wegwijzer (evt.) 1 

Vlinderveen 219 12 Wegwijzer 12 

Snoekenveen 945 7 Veenvlinder 7 

Snoekenveen 947 6 De Duif 6 

Maaswijk W. Bladergroenstraat 45 8 De Meander 6 

AMG Schmidt 2 

M. Kramerstraat 2 8 AMG Schmidt 8 

E. Belinfantestraat 1 9 Maasoever 9 

Maaswijkweg 9 Maasoever 9 

Anne Frankstraat 26 10 Sbo De Branding 9 

M.R. Hoitsemastraat 4 8 Het Anker 8 

Lena Schenkplein 1  8 Het Anker 1 
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