
 

 
Onderwijshuisvesting Bornsche Maten 

Scenarioanalyse  

 

Gemeente Borne 

 

 

SBM, 2 november 2020 

 



 2 - 23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwijshuisvesting Bornsche Maten 

Scenarioanalyse   

 

Gemeente Borne 

 

 

SBM, 2 november 2020 

 

Naam SBM Bouw- en 

vastgoedmanagers B.V. 

KvK nummer 06090607 

Projectnummer 2P1900200 

Auteur(s) M. ter Haar MSc 

Ing. S.M. van Kessel 

Adres Hofstraat 79, Almelo 

Postbus 665 

7600 AR ALMELO 

0546 - 85 19 19 

info@sbm-groep.nl 

www.sbm-groep.nl 

Datum 21 februari 2020 

Wijzigingsdatum 2 november 2020 

Status Definitief 

Aantal pagina's 233 



 3 - 23 
 
 

 

 

 

 

Inhoud 

 
Inhoud 3 

1. Inleiding 4 

1.1 Achtergrond 4 

1.2 Aanleiding 4 

1.3 Doel 4 

1.4 Leeswijzer 4 

2. Behoefte 5 

2.1 Vertrekpunt: het IHP 5 

2.2 Kwantitatieve behoefte 5 

2.2.1 Prognose vs. leerlingentelling 6 

2.2.2 Behoefte vs. capaciteit per instroompunt 7 

2.2.3 Behoefte onderwijshuisvesting Bornsche Maten 8 

2.3 Kwalitatieve behoefte 11 

2.4 Toetsingskader 12 

2.4.1 Afwegingscriteria 12 

2.4.2 Voorwaarden 13 

3. Scenario’s 14 

3.1 Beschrijving bestaande situatie 14 

3.1.1 De Vonder 14 

3.1.2 Beekpark 14 

3.1.3 Mogelijke scenario’s tot uitbreiding capaciteit onderwijshuisvesting 14 

3.2 Scenario 1: uitbreiding bestaande locatie(s) 15 

3.2.1 Uitbreiding De Vonder 15 

3.2.2 Uitbreiding Beekpark 16 

3.3 Scenario 2: nieuwbouw 3e locatie 17 

4. Analyse 18 

4.1 Resultaat analyse 18 

4.2 Toelichting per criterium 18 

4.2.1 Onderwijskundige kwaliteit 18 

4.2.2 Stedenbouwkundige kwaliteit 19 

4.2.3 Flexibiliteit 20 

4.2.4 Inpassing kinderopvang 20 

4.2.5 Financieel 21 

4.2.6 Voorwaarden 21 

5. Conclusie en aanbevelingen 22 

5.1 Conclusie 22 

5.2 Aanbevelingen 23 

 



 4 - 23 
 
 

 

 

 

 

1. Inleiding  

1.1 Achtergrond 

In de (nieuwbouw)wijk Bornsche Maten in Borne zijn twee scholen voor primair onderwijs gevestigd: 

Beekpark en De Vonder, welke beide bestuurlijk onderdeel uitmaken van Stichting Brigantijn. De 

Bornsche Maten is een jonge wijk in aanbouw. Passend in het algemene beeld van de ontwikkeling 

van nieuwbouwwijken, groeien de scholen snel. Als gevolg daarvan ervaren beide scholen een tekort 

aan onderwijshuisvesting, welke tijdelijk is opgelost door het plaatsen van een noodvoorziening.  

 

De gemeente Borne is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende onderwijshuisvesting voor 

haar inwoners. Bij de bouw van De Veste, het voorzieningencluster dat in 2015 voor de wijk is 

gerealiseerd, heeft gemeente Borne reeds geanticipeerd op een toekomstige behoefte aan uitbreiding 

van onderwijshuisvesting in de wijk, door het technisch mogelijk te maken een extra bouwlaag op de 

bestaande twee bouwlagen van het gebouw te kunnen plaatsen. 

 

1.2 Aanleiding 

Op het moment dat de gemeente het realiseren van de extra bouwlaag wilde gaan uitvoeren bleek dat 

deze meer geld zou kosten dan verwacht en begroot. Tevens bleek bij een actualisering van de 

leerlingenprognoses dat het aantal leerlingen op de scholen in de Bornsche Maten sneller groeide dan 

eerder werd verwacht. Daarmee ontstond de vraag of de uitbreiding met een extra bouwlaag op het 

gebouw De Veste wel in voldoende capaciteit aan onderwijshuisvesting zou voorzien om de wijk 

hiervoor een permanente oplossing te bieden. Voor gemeente Borne is dit aanleiding om een 

onderzoek te starten naar een permanente oplossing voor goede en voldoende onderwijshuisvesting 

in de wijk Bornsche Maten. Om ruimtegebrek in de beide basisscholen op korte termijn het hoofd te 

kunnen bieden is er een semipermanente voorziening in de wijk geplaatst, die daar  naar verwachting 

tot uiterlijk medio 2022 mag en kan staan.  

 

1.3 Doel 

Het doel van voorliggend onderzoek is te komen tot een permanente oplossing voor voldoende 

onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs in de wijk Bornsche Maten.  

 

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de behoefte aan onderwijshuisvesting inzichtelijk 

gemaakt, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, en wordt op basis hiervan een toetsingskader 

opgesteld. In hoofdstuk 3 worden de bestaande situatie en twee mogelijke scenario’s voor de 

uitbreiding van de onderwijshuisvesting omschreven. In hoofdstuk 4 wordt een analyse gepresenteerd 

waarin de scenario’s langs het toetsingskader worden gelegd. In het laatste hoofdstuk (5) wordt op 

basis van de analyse een conclusie getrokken en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot 

het te volgen scenario en vervolg.   
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2. Behoefte 

2.1 Vertrekpunt: het IHP 

In maart 2017 is door gemeente Borne, na afstemming met de twee toenmalige schoolbesturen, een 

Integraal HuisvestingsPlan (hierna: IHP) voor het primair onderwijs (PO) vastgesteld. In dit plan 

worden zeven instroompunten voor onderwijs aangewezen, vijf in Borne en één in elk van de twee 

kerkdorpen Hertme en Zenderen: 

Stroom Esch (’t Iemnschelf en Het Prisma);  Reuvekamp (’t Oldhof en Jan Ligthart); 

Wensinkhof (De Wheele);    Zenderen (St. Stephanus); 

Letterveld (Flora);     Hertme (St. Aegidius); en 

Bornsche Maten (De Vonder en De Beekpark). 

 

Binnen deze punten zijn één of meerdere scholen gevestigd, mogelijk gecombineerd met andere 

(onderwijs gerelateerde) maatschappelijke voorzieningen. Het clusteren van onderwijsvoorzieningen 

binnen instroompunten komt ten goede aan de mate waarin bestaande huisvesting inzetbaar is bij 

groei en krimp van scholen (flexibiliteit), de mate waarin schoolgebouwen goed te exploiteren zijn door 

schoolbesturen en de mate waarin gerelateerde functies direct aan het onderwijs kunnen worden 

gekoppeld, mogelijk resulterend in het ontstaan van (al dan niet Integrale) KindCentra ((I)KC’s).  

 

In het IHP worden op basis van leerlingenprognoses en analyses van de bestaande schoolgebouwen 

een aantal knelpunten gesignaleerd, waarvan een toekomstig tekort aan onderwijshuisvesting op 

instroompunt de Bornsche Maten er één is. Tevens wordt in het IHP de mogelijkheid tot medegebruik 

benoemd in geval van een tekort aan onderwijshuisvesting. De vigerende wet- en regelgeving maakt 

medegebruik, het toewijzen van leegstaande ruimte in andere schoolgebouwen aan scholen die een 

ruimtegebrek hebben, mogelijk vanaf een behoefte van één of meer lokalen en binnen de fietsafstand 

van 2 kilometer. Met het schoolbestuur is afgestemd dat deze 2 kilometer fietsafstand wordt gewijzigd 

in een hemelsbrede afstand van 2 kilometer, zodat er meer verwijsmogelijkheden ontstaan binnen de 

gemeente Borne. Het oplossen van een capaciteitstekort in onderwijshuisvesting door middel van 

medegebruik wordt door en vanuit de onderwijsorganisatie als onwenselijk beschouwd. De mate 

waarin een situatie van medegebruik onwenselijk is neemt toe, naarmate de duur van de periode 

waarin en het aantal locaties waarop dit medegebruik zich voordoet toenemen.  

 

2.2 Kwantitatieve behoefte 

Om de omvang te bepalen van het tekort aan onderwijshuisvesting, zoals dat op de Bornsche Maten 

ontstaat, wordt een leerlingenprognose gehanteerd die is opgesteld door Pronexus en eind 2018 is 

vastgesteld door de Bornse gemeenteraad. Ieder jaar wordt deze prognose aangevuld met actuele 

gegevens op basis van de 1-oktobertelling en wordt de trend zoals geprognotiseerd herijkt op deze 

actuele telling. Dit betreft dus geen nieuwe prognose, maar een herijking/actualisatie van de 

bestaande prognose. Daarnaast is gebruik gemaakt van de gegevens van de bestaande 

schoolgebouwen in Borne. Op basis van voornoemde gegevens zijn de volgende analyses uitgevoerd: 

• prognose vs. leerlingentelling, om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de prognose; en 

• behoefte vs. capaciteit per instroompunt, om inzicht te krijgen in te verwachten over- en 

ondercapaciteit op de instroompunten. 
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Navolgend worden de resultaten van deze analyses gepresenteerd en toegelicht, die uiteindelijk als 

basis dienen voor het advies dat wordt gegeven over de kwantitatieve behoefte in de zoektocht naar 

een oplossing voor het knelpunt in onderwijshuisvesting dat in de Bornsche Maten wordt verwacht.   

 

2.2.1 Prognose vs. leerlingentelling 

Om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de leerlingenprognose, het belangrijkste uitgangspunt 

bij het vaststellen van de kwantitatieve behoefte aan onderwijscapaciteit, is de leerlingentelling van 1 

oktober 2019 vergeleken met hetgeen de leerlingenprognose hierover voorspelt. In de onderstaande 

figuur wordt dit vergelijk gemaakt op basis van de twee prognoses die het meest recent zijn 

gehanteerd binnen de gemeente Borne: de prognose uit 2016 die als grondslag heeft gediend voor 

het IHP en de prognose uit 2018 die het meest recent is vastgesteld.  

Figuur 1: prognose vs. leerlingentelling 

In figuur 1 wordt het vergelijk gemaakt tussen het werkelijke leerlingenaantal op 1 oktober 2019 en het 

aantal leerlingen dat de beide benoemde prognoses voor deze datum hebben voorspeld. Te zien is 

dat de afwijkingen per school in gevallen erg groot zijn (-11 tot 39%), maar dat de afwijking in de totale 

populatie PO-leerlingen in Borne beperkt is (-1/-2%). Hieruit kan worden geconstateerd dat (1) het 

aantal PO-leerlingen dat in totaal naar school gaat in Borne goed kan worden voorspeld, maar dat (2) 

slecht kan worden voorspeld waar deze leerlingen naar school gaan.  

 

Een scan van de werkelijke leerlingaantallen op 1 oktober 2020, die op het moment van schrijven net 

bekend zijn, laten een vergelijkbaar beeld zien als zichtbaar in figuur 1 en onderschrijven daarmee de 

daaruit getrokken conclusies.  

 

Dit betekent dat de leerlingenprognose een goed beeld geeft van de ontwikkeling van het aantal 

leerlingen in Borne, maar dat capaciteitsknelpunten en -oplossingen altijd vanuit een dorpsbreed 

perspectief moeten worden beschouwd. Daarnaast moet er in de oplossingen aandacht zijn voor 

voldoende flexibiliteit om onverwachtse ontwikkelingen die zich tussen instroompunten voordoen op te 

kunnen vangen.  
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2.2.2 Behoefte vs. capaciteit per instroompunt 

In figuur 2 worden per instroompunt in Borne de volgende gegevens (in lokalen) getoond: 

 

• de werkelijke huidige capaciteit per instroompunt, uitgedrukt in aantal lokalen (grijze kolommen). 

Zie voor toelichting van aangegeven bandbreedte Stroom Esch* en Wensinkhof **;  

• de behoefte aan (lokalen)capaciteit per instroompunt conform de vastgestelde leerlingenprognose 

(2018-2038), uitgedrukt in aantal lokalen (blauwe lijn);  

• de behoefte aan (lokalen)capaciteit per instroompunt conform de (per 1-10-2020) geactualiseerde 

leerlingenprognose, uitgedrukt in aantal lokalen (paarse lijn + stippellijn); 

• de structurele over- of ondercapaciteit per instroompunt, uitgedrukt in aantal lokalen en berekend 

uit het verschil tussen (werkelijke) capaciteit en behoefte conform de per 1-10-2020 

geactualiseerde leerlingenprognose.  
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Ad Stroom Esch +3 / +5*: 

Bij Stroom Esch is er sprake van een Kindcentrum welke tevens een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang omvat. 
Deze is gehuisvest in een tweetal lokalen welke niet per direct kunnen worden vrijgemaakt voor regulier PO-onderwijs. 
Derhalve is hier een bandbreedte aangegeven. 

Ad Wensinkhof +2 / +3**: 

Bij de Wensinkhof is er op de eerste verdieping sprake van een ruimte welke theoretisch kan worden ingezet als 
onderwijsruimte. De huidige functie van berging/techniek en de daarvoor getroffen voorzieningen zijn op dit moment echter 
toereikend om die functiewijziging zonder aanpassingen te kunnen doorvoeren. Derhalve is hier een bandbreedte 
aangegeven. 

Figuur 2: behoefte vs. capaciteit per instroompunt (in lokalen) 

Uit figuur 2 blijkt dat er in de periode van 2020 tot 2038 een structureel tekort aan 

onderwijshuisvesting in Borne gaat ontstaan. Het knelpunt hierbij is het instroompunt Bornsche Maten 

(Beekpark + Vonder), waar structureel in totaal 12 tot 16 lokalen te weinig zijn. De overige 

instroompunten beschikken structureel over voldoende lokalen of hebben een beperkte overcapaciteit.  

 

2.2.3 Behoefte onderwijshuisvesting Bornsche Maten  

Zoals reeds gesteld onder 2.2.1 dient er op dorpsniveau een afweging te worden gemaakt om tot de 

oplossing voor een capaciteitsknelpunt te komen, zoals dat onder 2.2.2 wordt gesignaleerd. In figuur 3 

worden daarom op een kaart van Borne de volgende gegevens getoond: 

• de grenzen van de wijken in Borne, op basis van de wijkindeling die wordt gehanteerd in de 

leerlingenprognose (in oranje);  

• de vijf instroompunten in Borne, met daarbij de structurele over- of ondercapaciteit in de periode 

tot 2038 uitgedrukt in een getal (groene punt = instroompunt met overcapaciteit, oranje punt = 

instroompunt in balans, rode punt = instroompunt met ondercapaciteit); 

• de mogelijkheden tot verwijzen voor medegebruik tussen de instroompunten op basis van de 

fietsafstanden (groene pijl = fietsafstand binnen twee kilometer, rode pijl = fietsafstand buiten twee 

kilometer); en 

• de herkomst van de huidige leerlingen per instroompunt (een grijze pijl vanuit een wijk naar een 

instroompunt betekent dat minimaal 10% van het aantal leerlingen op het betreffende 

instroompunt vanuit die wijk afkomstig is).  
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Figuur 3: overzicht instroompunten Borne, over-/ondercapaciteit, fietsafstanden </>2KM en herkomstgebieden 

Constaterende dat er een structurele ondercapaciteit bestaat op de Bornsche Maten, die niet kan 

worden opgelost door middel van doorverwijzing naar instroompunten met leegstand binnen de 

hiertoe geldende maximale fietsafstand van twee kilometer, wordt geadviseerd de ondercapaciteit op 

te lossen door een permanente voorziening voor onderhuisvesting te realiseren in de Bornsche Maten 

met een capaciteit van minimaal 12 lokalen (circa 300 leerlingen). Een logische verdeling lijkt hierbij 

minimaal 2 lokalen te realiseren voor de Beekpark en minimaal 10 lokalen voor de Vonder, al dan niet 

gecombineerd in één locatie. Hierbij moet in acht worden genomen dat: 

• met het realiseren van een voorziening met 12 lokalen op piekmomenten en bij ontwikkelingen die 

afwijken van de leerlingenprognose, welke zoals geconstateerd onder 2.2.1 tussen scholen en 

instroompunten veel voorkomen, nog steeds een tekort aan onderwijshuisvesting in deze wijk is. 

Deze tijdelijke en niet voorziene tekorten zullen moeten worden opgelost in medegebruik op 

andere instroompunten, waartoe voldoende mogelijkheden zijn; 

• bij het realiseren van deze voorziening, gezien het  geconstateerde in 2.2.1, oog zal moeten zijn 

voor flexibiliteit in de voorziening, om onvoorziene ontwikkelingen in leerlingenaantallen op te 

vangen zonder dat daarvoor grote (en kostbare) ingrepen nodig zijn; en 

• de gehanteerde leerlingenprognose uitgaat van een woningbouwprogramma voor de Bornsche 

Maten van in totaal 2300 woningen. Aanpassingen in dit programma kunnen consequenties 

hebben voor de kwantitatieve behoefte aan onderwijshuisvesting in de wijk. 
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In figuur 4 wordt voor zowel de Vonder als Beekpark weergegeven hoe beschikbare capaciteit en de 

verwachte behoefte eruit zien na realisatie van de voorgestelde uitbreiding. Voor de Vonder wordt 

hierbij tevens de consequentie in beeld gebracht van het langer laten staan van de tijdelijke locatie 

aan de Goudbes, in dit geval tot 2029 als voorbeeld.  

Figuur 4: behoefte vs. capaciteit Beekpark en Vonder na minimale uitbreidingsvariant en met instandhouding Goudbes (in 
lokalen) 
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2.3 Kwalitatieve behoefte 

Naast de behoefte aan voldoende onderwijshuisvesting (kwantitatief) is er de behoefte aan goede 

onderwijshuisvesting (kwalitatief). In beginsel is goede huisvesting een plek die het verzorgen van 

onderwijs zo optimaal mogelijk ondersteunt. Gemeente Borne benadert de kwaliteit van 

onderwijshuisvesting vanuit een breder perspectief. Het gaat er niet alleen om in welke mate de 

huisvesting het onderwijs op dit moment ondersteunt. Het gaat er ook om in welke mate de 

huisvesting druk legt op financiële middelen voor onderwijs, zowel nu als in de toekomst en zowel 

voor middelen van het schoolbestuur als van de gemeente. Daarnaast is onderwijshuisvesting van 

invloed op het (maatschappelijk) voorzieningenniveau in de wijk en de stedenbouwkundige 

ontwikkeling hiervan en dient de te realiseren huisvesting ook op deze onderdelen aan te sluiten op de 

visies die worden gevolgd. Navolgend wordt vanuit het perspectief van de belangrijkste stakeholders 

(gemeente en school) een zo concreet mogelijk beeld geschetst van de kwalitatieve behoefte aan 

onderwijshuisvesting.  

 

• Perspectief gemeente Borne (namens haar inwoners): 

o de gemeente heeft de primaire taak om voldoende en goede onderwijshuisvesting te 

realiseren voor alle kinderen in Borne; 

o de ontwikkeling van leerlingen is, met name in nieuwbouwwijken, moeilijk te voorspellen, 

het is belangrijk dat gekozen oplossingen voor de realisatie van onderwijshuisvesting 

flexibel zijn; 

o gemeente Borne faciliteert graag het ontstaan van (I)KC’s rondom scholen en ziet de 

onderwijspartijen en kinderopvangorganisaties in deze ontwikkeling als leidend. Het 

huisvesten van partijen voor kinderopvang, peuterwerk en BSO is geen wettelijke/primaire 

taak voor de gemeente; en 

o de gemeente treedt op als regisseur in de ontwikkeling van de wijk Bornsche Maten en 

heeft vanuit die rol het belang bij een goede stedenbouwkundige inpassing van 

onderwijshuisvesting en een goed aanbod van maatschappelijke voorzieningen in de wijk.  

      

• Perspectief Stichting Brigantijn en scholen De Vonder en Beekpark (namens haar leerlingen): 

o De Vonder en Beekpark zijn twee scholen met eigen onderwijskundige visie en identiteit, 

dat dient behouden te worden; 

o beide scholen hebben de sterke voorkeur om over één eigen locatie te beschikken, dit 

past het beste in de manier waarop de scholen het onderwijs organiseren; 

o een goed onderwijsgebouw beschikt over voldoende ondersteunende ruimten, speel- en 

parkeervoorzieningen; 

o beide scholen hebben de ambitie om op termijn een IKC te gaan vormen, te realiseren 

huisvesting dient deze ambitie te ondersteunen; 

o er dient een permanente oplossing te komen voor voldoende onderwijshuisvesting in de 

wijk Bornsche Maten; en 

o bij het realiseren van onderwijshuisvesting dient er oog te zijn voor de kosten voor 

materiële instandhouding van de huisvesting. Deze kosten moeten kunnen worden gedekt 

vanuit het budget dat hiertoe door het Rijk aan het schoolbestuur ter beschikking wordt 

gesteld. 
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2.4 Toetsingskader 

Op basis van de behoefte zoals beschreven, zowel kwantitatief als kwalitatief, worden de op te stellen 

scenario’s getoetst aan de hand van een aantal afwegingscriteria en voorwaarden.  

 

2.4.1 Afwegingscriteria 

De afweging om te komen tot het beste scenario voor het realiseren van voldoende 

onderwijshuisvesting in de Bornsche Maten dient op basis van de volgende criteria te worden 

gemaakt: 

• onderwijskundige kwaliteit: de mate waarin het betreffende scenario voorziet in (aanvullende) 

huisvesting die het organiseren en verzorgen van het onderwijs zo optimaal mogelijk ondersteunt;  

• stedenbouwkundige kwaliteit: de mate waarin het betreffende scenario voorziet in een goede 

(functionele) inpassing van de onderwijshuisvesting in de wijk; 

• flexibiliteit: de mate waarin het betreffende scenario voorziet in de mogelijkheid om in te spelen op 

(onverwachtse) groei en krimp van leerlingenaantallen in de wijk, zonder dat daarvoor grote 

ingrepen (en dus kosten/desinvesteringen) in onderwijshuisvesting nodig zijn en zonder dat 

leegstand ontstaat in onderwijshuisvesting; 

• inpassing kinderopvang: de mate waarin het betreffende scenario voorziet in de mogelijkheid om 

voldoende ruimte voor kinderopvang te realiseren, in goede aansluiting op de 

onderwijshuisvesting; en 

• financieel: een inschatting van de investeringskosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van het 

betreffende scenario. 

 

Met uitzondering van het financiële criterium, welke logischerwijs uitgedrukt in euro’s wordt 

vergeleken, worden de afwegingscriteria op basis van de volgende schaal beoordeeld: 

 

Uitstekend Voor dit criterium sluit de gekozen oplossing uitstekend aan op de behoefte, er is 

bijna geen betere oplossing mogelijk.  

Goed  Voor dit criterium sluit de gekozen oplossing goed aan op de behoefte, er zijn 

een paar kleine punten waarop wellicht nog verbetering mogelijk zou zijn 

geweest. 

Voldoende Voor dit criterium sluit de gekozen oplossing voldoende aan op de behoefte, het 

is niet op alle fronten een ideale oplossing maar het voldoet wel.   

Matig Voor dit criterium sluit de gekozen oplossing matig aan op de behoefte, er zijn 

een aantal belangrijke punten waarop de oplossing afwijkt van de behoefte en 

het is maar de vraag of het voldoet.    

Slecht Voor dit criterium sluit de gekozen oplossing slecht aan op de behoefte, 

waarmee de oplossing op dit criterium niet voldoet.   

 

De beoordeling wordt gedaan in afstemming tussen gemeente en schoolbestuur, waar nodig op basis 

van een advies van deskundigen.  
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2.4.2 Voorwaarden 

Naast de afwegingscriteria zijn er een aantal voorwaarden waaraan het te kiezen scenario dient te 

voldoen: 

• kwantiteit: het scenario dient te voldoen aan de kwantitatieve behoefte van in totaal 12 lokalen en 

circa 1.500 M2 bruto vloeroppervlakte; 

• ruimtelijke planning: het scenario dient te voldoen aan de ruimtelijke planning zoals deze is 

vastgelegd, mede met het oog op de termijn waarin de te selecteren oplossing gerealiseerd dient 

te zijn; 

• ruimte voor verkeer en parkeren: er dient in de directe omgeving van de locaties voor 

onderwijshuisvesting voldoende ruimte te zijn om in de afhandeling van verkeersstromen (haal- en 

brengverkeer) en parkeerbehoefte te voorzien zoals die door de onderwijshuisvesting worden 

veroorzaakt; en 

• ruimte voor spelen: er dient in de directe omgeving van de locaties voor onderwijshuisvesting 

voldoende speelruimte te zijn voor de leerlingen. Voor scholen groter dan 200 leerlingen, waar 

beide scholen in de wijk in de toekomst onder zullen vallen, geldt conform de vigerende 

verordening een minimale oppervlakte van 600 M2. Idealiter is er een aaneengesloten 

buitenruimte beschikbaar van minimaal 3 M2 per leerling.  

 

In beginsel wordt in een scenario aan een voorwaarde voldaan of niet. In de beoordeling van de 

voorwaarden wordt een mogelijkheid toegevoegd voor de situatie waarin aan een voorwaarde strikt 

genomen niet wordt voldaan, maar waarbij dit relatief eenvoudig kan worden aangepast om alsnog te 

voldoen: kan voldoen. De beoordeling van de voorwaarden vindt daarmee plaats aan de hand van de 

volgende mogelijkheden: 

 

Voldoet  

Kan voldoen  

Voldoet niet  
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3. Scenario’s 

3.1 Beschrijving bestaande situatie 

3.1.1 De Vonder 

De Vonder is gevestigd in het voorzieningencluster De Veste, samen met onder andere Kinderopvang 

Borne en Sporthal De Veste. De Veste beschikt over 17 klaslokalen, 2 speellokalen en verschillende 

ondersteunende ruimten, waar de school haar onderwijs goed in kan organiseren. De Vonder ervaart 

reeds een ruimtetekort in De Veste, dit is tijdelijk opgelost met het plaatsen van een voorziening van 7 

lokalen aan de Goudbes.  

 

De Veste is gebouwd in gebied ‘De Veste’, de verstedelijkte zone in de Bornsche Maten. Naast 

gebouw De Veste bevindt zich in dit gebied (nog te ontwikkelen) ruimte voor onder andere (niet 

grondgebonden) woningen, detailhandel en zowel maatschappelijke als commerciële voorzieningen. 

Voor de school is het merkbaar dat ze in een verstedelijkte zone is gevestigd: ruimte voor spelen en 

parkeren, welke gedeeltelijk in dubbelgebruik plaatsvinden, is (normatief) voldoende, maar wordt als 

beperkt ervaren. Tijdens de haal- en brengmomenten is er erg veel verkeer rondom het 

schoolgebouw. Om extra speelruimte te realiseren voor leerlingen van De Veste wordt gekeken naar 

de mogelijkheid om te spelen in het (groene) Beekpark aan de overkant van de Bornsche Beeklaan. 

 

3.1.2 Beekpark 

Het gebouw van basisschool Beekpark is in 2008 gerealiseerd en maakt stedenbouwkundig onderdeel 

uit van het ‘agrarisch ensemble’ middenin het groene Beekpark. Het gebouw beschikt over 8 

klaslokalen en een speellokaal. Ruimtelijk gezien is het geen efficiënt gebouw: door de hellende 

dakconstructie en beperkte goothoogte zijn er veel onbenutte vierkante meters op de verdieping van 

het gebouw. Onderwijskundig wordt het als een prettig gebouw ervaren dat goed past bij de visie en 

uitstraling van de school. Door de school is aangegeven dat er al lange tijd klachten zijn met 

betrekking tot het binnenklimaat van het gebouw, het is onduidelijk of deze oorsprong vinden in het 

ontwerp van de gebouwgebonden installatie of het onderhoud/gebruik ervan.  

 

In de school Beekpark is op dit moment geen kinderopvang gevestigd. In het verleden is er wel een 

partij gevestigd geweest, maar door ruimtegebruik in het gebouw is deze situatie beëindigd. Naast een 

algemene behoefte aan kinderopvang in de wijk en dichtbij de school is er geen specifieke behoefte 

voor de vestiging van kinderopvang in dit gebouw.  

 

De Beekpark beschikt over voldoende en groene buiten(speel)ruimte. Parkeerruimte is beschikbaar, 

maar sinds aan de overkant van de Bongerdsweg een kinderdagopvang is geopend door Parbédie 

wordt deze parkeerruimte wel als krap ervaren.  

 

3.1.3 Mogelijke scenario’s tot uitbreiding capaciteit onderwijshuisvesting 

Er zijn grofweg twee scenario’s te benoemen waarin de onderwijshuisvesting in de Bornsche Maten 

kan worden uitgebreid. Dit zijn de uitbreiding van de twee bestaande locaties en het realiseren van 

een 3e locatie voor onderwijs in de wijk waarin de groei van beide scholen kan worden opgevangen. In 

de volgende paragrafen worden de beide scenario’s verder toegelicht.  
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3.2 Scenario 1: uitbreiding bestaande locatie(s) 

Uitgaande van een kwantitatieve behoefte van minimaal 12 extra lokalen in de Bornsche Maten, 

betekent dit scenario altijd een uitbreiding van de beide bestaande locaties: 

• de structuur van het gebouw van de Beekpark, het vigerende bestemmingsplan en de 

stedenbouwkundige visie op deze locatie beperken de uitbreidingsmogelijkheden tot een 

maximum van 2 à 3 lokalen; en 

• voor De Vonder betekent een uitbreiding van de bestaande locatie het realiseren van een extra 

bouwlaag op De Veste. Oorspronkelijk is hiervoor een ontwerp opgesteld met daarin 10 

klaslokalen, maar hierin is voorbijgegaan aan het feit dat het toevoegen van circa 250 leerlingen 

aan een schoolgebouw om meer extra voorzieningen vraagt dan enkel 10 klaslokalen. Wanneer 

wordt gekeken naar de maximale (logisch inpasbare) uitbreidingsmogelijkheden bovenop De 

Veste en het aantal leerlingen dat hier conform de daartoe geldende norm in gehuisvest zou 

kunnen worden, dient uitgegaan te worden van het realiseren van maximaal 8 lokalen in de 

beschikbare ruimte. 

  

Kijkend naar de leerlingenprognose per school en in afstemming met de beide scholen wordt de 

verdere uitwerking van dit scenario gebaseerd op een uitbreiding van school Beekpark met 2 lokalen 

(normatief 250 M2 bruto vloer oppervlakte) en een uitbreiding van school De Vonder met 10 lokalen in 

een extra bouwlaag (normatief 1.250 M2 bruto vloer oppervlakte).  

 

*N.B. Bij aanvang van voorliggende scenarioanalyse in 2019 liet de leerlingenprognose een 

behoefte zien van minimaal 10 lokalen in totaal voor de wijk Bornsche Maten. Gelet op het 

bovenstaande voorziet een scenario waarin 8 lokalen op De Veste worden gerealiseerd en 2 

lokalen bij de Beekpark in een totale ruimtebehoefte van 10 lokalen. Bij de actualisatie van de 

leerlingenprognose in 2020 bleek echter dat de minimale ruimtebehoefte in de Bornsche Maten 

naar 12 lokalen stijgt, waarmee de uitbreiding van de Beekpark in combinatie met een 

verhoging van De Veste niet meer voorziet in de ruimtebehoefte. Omdat de ‘optopping’ van De 

Veste in het verleden veel besproken is, is ervoor gekozen de uitwerking van dit scenario in de 

voorliggende rapportage te laten staan ondanks dat deze uiteindelijk niet zal voldoen als het 

gaat om het bieden van voldoende onderwijsruimte.  

 

Navolgend wordt ingegaan op de invulling van scenario 1 voor de beide afzonderlijke bestaande 

locaties.  

 

3.2.1 Uitbreiding De Vonder 

Het realiseren van een extra bouwlaag op De Veste is constructief mogelijk, hier is reeds in voorzien 

tijdens het ontwerp en de realisatie van het gebouw. Het aanpassen van de indeling en een aantal 

installatietechnische voorzieningen in het gebouw is wel nodig om een derde laag te kunnen 

realiseren. Onderstaand wordt in afbeelding 1 het vooraanzicht van De Veste weergegeven zoals 

deze er na de uitbreiding uit zou komen te zien, conform het ontwerp zoals dat hier ooit door de 

architect van het gebouw voor gemaakt is. 
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Afbeelding 1: vooraanzicht na uitbreiding De Veste met een derde bouwlaag en twee groepen kinderopvang.  

 

Naast het realiseren van een extra bouwlaag voor 8 lokalen en een aantal aanvullende ruimten, is in 

het ontwerp ook reeds een uitbreiding van twee groepsruimten meegenomen voor Kinderopvang 

Borne. Deze zijn gesitueerd aan de linkerzijde in afbeelding 1. Zowel de uitbreiding met 

onderwijsruimten als groepsruimten kinderopvang vragen om een herschikking van functies en 

partijen binnen het gebouw.  

 

3.2.2 Uitbreiding Beekpark 

Voor de bestaande locatie van school Beekpark is reeds een schetsontwerp opgesteld voor de 

uitbreiding van het gebouw met vier groepsruimten. Dit sluit niet helemaal aan bij de kwantitatieve 

behoefte zoals eerder in dit rapport vastgesteld, maar geeft wel een goed beeld van de mogelijkheden 

voor een uitbreiding. In afbeelding 2 wordt een impressie getoond van hoe het gebouw er na de 

uitbreiding uit zou kunnen zien, met de linker ‘kap’ als uitbreiding, en wordt de referentie getoond 

waarop dit ontwerp is gerealiseerd: de klopjeswoningen zoals deze in oud Borne staan.  

Afbeelding 2: vooraanzicht na uitbreiding Beekpark met 2 à 3 lokalen.  
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3.3 Scenario 2: nieuwbouw 3e locatie 

Het tweede scenario gaat uit van het realiseren van een 3e locatie voor onderwijshuisvesting in de wijk 

Bornsche Maten waarin de beide scholen hun groei kunnen opvangen. Aan de beide bestaande 

locaties verandert er in dit scenario niets. De uitwerking van dit scenario is gestart met de zoektocht 

naar een geschikte locatie voor een nieuw onderwijsgebouw in de wijk. Samen met het 

(stedenbouwkundige) ontwerpteam van gemeente Borne, het schoolbestuur en de schooldirecteuren 

zijn verschillende mogelijke locaties beschouwd. Deze mogelijke locaties zijn vanuit financieel 

perspectief vergelijkbaar (conform nota grondprijzen) en daarom voornamelijk vergeleken vanuit 

onderwijskundig (o.a. afstand tot huidige locaties) en stedenbouwkundig perspectief. Hieruit blijkt dat 

de meest geschikte locatie ligt in het gebied ‘De Veste’, naast gebouw De Veste.  

Afbeelding 3: luchtfoto en ruimtelijke plannen gebied ‘De Veste’ 

Zoals te zien op de luchtfoto in afbeelding 3 zijn er in gebied De Veste nog twee velden te bebouwen. 

In de ruimtelijke plannen is te zien dat hier twee bouwvlakken zijn gepland. Het bouwvlak aan de zijde 

van de Bornsche Beeklaan (westelijk deel De Veste) is gereserveerd voor de ontwikkeling van een 

gebouw met commerciële voorzieningen op de begane grond en wonen op de lagen daarboven. Het 

bouwvlak daarachter in het oostelijke deel van De Veste (aangegeven met pijl) ligt nog open voor een 

invulling binnen de ruimtelijke kaders. Volgens deze ruimtelijk kaders mag de vlek die 1.000 M2 groot 

is bebouwd worden tot een hoogte van 11 M1 en onder andere worden ingevuld met een 

maatschappelijke functie op de begane grond en verdieping. Daarmee is deze vlek een geschikte 

locatie voor de vestiging van een derde locatie voor onderwijshuisvesting in de Bornsche Maten.  
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4. Analyse  

4.1 Resultaat analyse 

Onderstaand wordt in tabel 1 de resultaten getoond van de toetsing van de beschreven scenario’s. In 

paragraaf 4.2 wordt per criterium en voorwaarde een toelichting gegeven. Binnen de scenario’s is 

waar nodig een onderscheid gemaakt tussen toetsing vanuit het perspectief van de school Beekpark 

en het perspectief van De Vonder, aangezien deze op onderdelen afwijkend zijn van elkaar.  

 

 Scenario 1 (best. uitbreiden) Scenario 2 (nieuwe locatie) 

Beekpark De Vonder Beekpark De Vonder 

Afwegingscriteria 

Onderwijskundige kwaliteit Goed Slecht Matig Goed 

Stedenbouwkundige kwaliteit Goed Voldoende Goed 

Flexibiliteit Goed Voldoende Goed 

Inpassing kinderopvang (2e) Nvt. Voldoende Nvt Goed 

Financieel (bij benadering) € 1,1 miljoen € 2,5 miljoen € 0,8 miljoen € 3,8 miljoen 

     

Voorwaarden 

Kwantiteit Voldoet Voldoet niet Voldoet 

Ruimtelijke planning Kan voldoen Voldoet Voldoet 

Ruimte voor verkeer en parkeren Voldoet Voldoet Voldoet 

Ruimte voor spelen Voldoet Kan voldoen Kan voldoen 

Tabel 1: resultaat scenarioanalyse  

4.2 Toelichting per criterium  

4.2.1 Onderwijskundige kwaliteit 

 

Beekpark 

Vanuit onderwijskundig perspectief is er voor de Beekpark een groot verschil tussen beide scenario’s. 

Het bestaande gebouw past goed in de visie en uitstraling van de school. In het opgestelde 

schetsontwerp is zichtbaar dat een uitbreiding met twee groepen goed inpasbaar is in de bestaande 

gebouwstructuur en waarmee de bestaande uitstraling behouden blijft. Voor de Beekpark is het 

uitbreiden van de bestaande locatie daarmee een uitstekende oplossing om te voorzien in de 

benodigde extra capaciteit aan onderwijshuisvesting.  

 

Het bieden van extra capaciteit op een derde locatie in de wijk zoals scenario 2 dat voorschrijft is voor 

de Beekpark een oplossing die onderwijskundig matig is. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de 

Beekpark een aanvullende ruimtebehoefte heeft van maximaal 2 groepen, dit aantal is te klein om als 

onderdeel van een permanente oplossing op een tweede locatie gevestigd te zijn. De Beekpark 

overweegt een leerlingenstop in te voeren op het moment dat zij de extra ruimtebehoefte van 

maximaal 2 groepen niet op de bestaande locatie in kan vullen.  
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De Vonder 

Voor De Vonder verschillen de scenario’s ook sterk van elkaar. De uitbreiding van de bestaande 

huisvesting door het realiseren van een extra bouwlaag is voor De Vonder een slechte oplossing, het 

voorziet niet in de ruimtebehoefte van de school en het brengt de schoolorganisatie daarnaast een 

extra uitdaging door op drie bouwlagen georganiseerd te zijn. Daarnaast wordt met het toevoegen van 

een extra bouwlaag de ruimtedruk op de locatie, die in de huidige situatie groot is, verder vergroot (zie 

hiertoe ook 4.2.2 en 4.2.6) en is het de vraag in hoeverre de gewenste onderwijsondersteunende 

ruimte kan worden gerealiseerd. Ook geeft het bouwproces, dat hoort bij het realiseren van een extra 

bouwlaag, een grotere verstoring van de onderwijsorganisatie, zij het dat dit een tijdelijke is.  

 

Het realiseren van een derde onderwijsgebouw in de wijk is voor De Vonder een goede oplossing, met 

name doordat de beoogde locatie voor dit gebouw direct naast de bestaande locatie van De Vonder 

ligt. Wanneer er bij de verdere invulling van dit scenario een goede, bij voorkeur rechtstreekse, 

aansluiting met De Veste kan worden gemaakt en de bestaande en nieuwe gebouwstructuur, zowel 

binnen als buiten, goed op elkaar kunnen worden aangesloten, zou dit zelfs een uitstekende oplossing 

kunnen zijn voor De Vonder.  

 

4.2.2 Stedenbouwkundige kwaliteit 

In beginsel passen beide scenario’s als geheel in de stedenbouwkundige visie op de wijk Bornsche 

Maten. De uitbreiding van school de Beekpark past binnen het ‘agrarisch ensemble’ wanneer deze in 

de vorm en omvang wordt gerealiseerd zoals het opgestelde schetsontwerp dat laat zien. Het 

uitbreiden van de onderwijshuisvesting binnen het gebied De Veste, of dit nu gebeurt door het 

realiseren van een extra bouwlaag op gebouw De Veste of door het realiseren van een extra locatie 

op het nog te vullen bouwvlak in het gebied, past ook goed in de visie op de invulling van dit gebied 

(een verstedelijkte zone met een mix van wonen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen). 

Het realiseren van een extra locatie kan daarnaast een aantal kansen bieden voor het niveau aan 

maatschappelijke voorzieningen in de wijk.  

 

Een belangrijk aandachtspunt vanuit stedenbouwkundig perspectief is de ruimtedruk op gebied De 

Veste. Zoals beschreven onder 3.1.1 is de ruimtedruk in dit gebied nu groot, merkbaar aan knelpunten 

die zich op piekmomenten voordoen op gebied van parkeergelegenheid en verkeer en zich structureel 

voordoen in de speelruimte, enigszins passend bij wat men mag verwachten van een verstedelijkte 

zone. Bij het realiseren van een extra bouwlaag op gebouw De Veste neemt de ruimtedruk op het 

gebied meer toe dan bij het realiseren van een extra locatie, aangezien in het laatste geval meer 

ruimte wordt geboden voor dezelfde functionaliteit en bezetting. 

 

Uiteindelijk worden de uitbreiding van de Beekpark (onderdeel scenario 1) en de realisatie van een 

extra locatie voor onderwijs in gebied De Veste als stedenbouwkundig goede oplossing beoordeeld. 

Met het oog op voornoemd aandachtspunt met betrekking tot een (te) hoge ruimtedruk op (het gebied 

rondom) gebouw De Veste bij realisatie van een extra bouwlaag (onderdeel scenario 2), wordt deze 

oplossing als voldoende beoordeeld.  
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4.2.3 Flexibiliteit 

Flexibiliteit is in de beoordeling met name benaderd vanuit de krimp van het onderwijs in de wijk 

Bornsche Maten. Het woningbouwprogramma voor de Bornsche Maten is ergens richting 2030 

voltooid, er is in de prognose vooruit gekeken tot en met 2038 om de benodigde capaciteit te bepalen 

en daarin is in de laatste jaren van de prognose al een kleine afname van het aantal leerlingen 

zichtbaar. Naar verwachting wordt er dus voorzien in de structurele behoefte aan onderwijshuisvesting 

op de (structurele) piek van de leerlingenontwikkeling in de wijk. Zoals gesteld worden onverwachtse 

ontwikkelingen in het totaal aantal leerlingen binnen Borne en tussen de verschillende scholen zoveel 

mogelijk opgevangen in medegebruik. Hiermee ontstaat de verwachting dat er na de realisatie van 

één van beide scenario’s eerder behoefte gaat ontstaan aan de krimp van onderwijshuisvesting dan 

aan groei van onderwijshuisvesting, zij het dat eventuele krimp zich conform de gehanteerde 

prognose in ieder geval pas enige tijd later voor zal doen dan de periode waarover dit nu kan worden 

bekeken in de prognose.  

 

Wanneer vanuit het beschreven perspectief op flexibiliteit naar school de Beekpark wordt gekeken, 

kan worden geconstateerd dat de locatie, omvang, structuur en uitstraling van de Beekpark het tot een 

flexibel gebouw maken. Wanneer de Beekpark in de toekomst niet meer (volledig) nodig is voor 

onderwijs is het gebouw goed, en eventueel gedeeltelijk, inzetbaar voor andere functies en partijen. 

De uitbreiding van het gebouw met twee lokalen doet daar niets aan af en daarmee is deze uitbreiding 

een goede oplossing vanuit het oogpunt van flexibiliteit.  

 

Het realiseren van een extra bouwlaag op gebouw De Veste is een oplossing die minder, maar 

voldoende flexibiliteit brengt. De extra lokalen zullen naar verwachting, net als het grootste deel van 

de bestaande lokalen in het gebouw, door ligging (in het gebouw), uitstraling en structuur moeilijk 

inzetbaar zijn voor andere functies wanneer ze niet meer voor onderwijs nodig zijn. Aangezien 

Scenario 1 voorziet in een uitbreiding van de Beekpark, die daarna een omvang heeft die groot 

genoeg is om bij afstoten flexibiliteit te bieden voor de onderwijshuisvesting in de wijk, kan deze 

oplossing als voldoende worden beoordeeld.  

 

Het realiseren van een nieuwe locatie zoals wordt beschreven in scenario 2 is een goede oplossing 

vanuit het perspectief flexibiliteit: hier kan namelijk door de ligging in de wijk en door de mogelijkheden 

die de ruimtelijke plannen hier bieden al in het ontwerp rekening worden gehouden met eventuele 

functiewijzigingen bij groei of krimp in de behoefte naar onderwijshuisvesting.  

 

4.2.4 Inpassing kinderopvang 

Voor wat betreft de inpassing van kinderopvang is in beide scenario’s ruimte in gebied De Veste. 

Wanneer de inpassing plaatsvindt in combinatie met het realiseren van een extra bouwlaag zoals 

wordt voorgesteld in scenario 1 geldt hierbij dat ook dit gebruik een extra druk legt op de beschikbare 

ruimte, zie hiervoor ook hetgeen beschreven is onder 4.2.2. Een betere oplossing voor de inpassing 

van kinderopvang ligt dan ook in scenario 2, waarin de ruimte voor kinderopvang kan worden 

meegenomen in de realisatie van een derde locatie voor onderwijs in de wijk. Financieel is geen 

rekening gehouden met de inpassing van kinderopvang, er wordt van uitgegaan dat de kinderopvang 

de realisatie van haar ruimte zelf bekostigt.  
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4.2.5 Financieel 

Zoals te zien in tabel 1 is er voor beide scenario’s een eerste inschatting van de investeringskosten 

gemaakt. Deze investeringskosten bevatten de grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten 

inclusief BTW en zijn gebaseerd: 

• voor uitbreiding van de Beekpark op een schetsontwerp, dat in afstemming met de school is 

opgesteld. Kosten voor eventuele aanpassingen aan het bestaande gebouw (o.a. voor het 

oplossen van klachten in het binnenklimaat) zijn nog onbekend en daarom niet opgenomen; 

• voor de realisatie van een extra bouwlaag op De Veste op een al bestaande inschatting van de 

investeringskosten, welke in 2018 is opgesteld door Kleissen op basis van het voorliggende 

ontwerp, geïndexeerd op basis van de bouwkostenontwikkeling in de afgelopen twee jaar; en 

• voor de nieuwbouw van een derde locatie op actuele kengetallen voor de bouw van 

onderwijshuisvesting. 

 

Voor alle uitbreidingen zoals benoemd in de scenario’s dient een ontwerp te worden opgesteld of 

verder te worden uitgewerkt om investeringskosten nauwkeurig te kunnen bepalen. De huidige 

bedragen dienen daarmee als richtlijn te worden geïnterpreteerd.  

 

4.2.6 Voorwaarden 

Met betrekking tot de gestelde voorwaarden kan worden gesteld dat: 

• een uitbreiding van de beide bestaande locaties, scenario 1, niet voldoet aan de gestelde 

minimale ruimtebehoefte. Een combinatie met scenario 2 zou wel kunnen voldoen; 

• de uitbreiding van school de Beekpark niet binnen de bestaande ruimtelijke planning past doordat 

deze buiten het aangegeven bouwvlak valt. Met een kleine uitbreiding van het bouwvlak via een 

kruimelregeling is de uitbreiding in te passen; 

• de overige delen van beide scenario’s direct passen in de bestaande ruimtelijke planning; 

• ruimte voor parkeren schaars is en blijft rondom de onderwijslocaties in de Bornsche Maten, maar 

in alle gevallen voldoende is conform de daartoe geldende CROW-normering. Hierbij geldt het 

aandachtspunt zoals dat ook is genoemd voor de stedenbouwkundige kwaliteit onder 4.2.2, het 

beperken van de ruimtedruk op gebied De Veste zorgt ook voor een betere verdeling van de 

parkeerdruk in dit gebied; 

• voor het verkeer een vergelijkbare constatering is gedaan: de huidige situatie voor de afhandeling 

van verkeersstromen rondom de onderwijslocaties in de wijk voldoet, ook na het realiseren van 

één van de beide scenario’s. Ook hier geldt het aandachtspunt zoals dat is genoemd voor de 

stedenbouwkundige kwaliteit onder 4.2.2, het beperken van de ruimtedruk op gebied De Veste 

zorgt ook voor een betere verdeling van de verkeersdruk in dit gebied; 

• een deel van de ervaren knelpunten als het gaat om parkeren en verkeer wordt veroorzaakt door 

gedrag van mensen en dus ook daar opgelost dient te worden; 

• de Beekpark over voldoende ruimte voor spelen beschikt, zowel conform de norm als conform de 

wens en zowel in de huidige situatie als in de situatie na uitbreiding van dit gebouw; en 

• De Veste over voldoende ruimte voor spelen beschikt conform de geldende norm, maar dat er een 

nadrukkelijke wens is tot meer speelruimte. Zowel in de huidige situatie als in de situatie na 

uitbreiding, ongeacht welk scenario daarbij wordt gevolgd, kan de mogelijkheid worden 

onderzocht om spelen in het tegenovergelegen Beekpark mogelijk te maken.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Conclusie 

In voorliggende scenarioanalyse wordt gezocht naar een goede en permanente oplossing waarin 

voldoende onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd in de groeiende wijk Bornsche Maten. De eerste 

stap in de analyse is het in beeld brengen van wat een goede en permanente oplossing precies 

inhoudt. Hieruit blijkt dat deze oplossing een ruimtelijke omvang heeft van minimaal 12 lokalen (circa 

1.500 M2 bruto vloeroppervlakte). Bij het vaststellen van deze omvang wordt ervoor gekozen om 

gedurende een tijdelijke piek in de ontwikkeling van het aantal leerlingen de oplossing voor het 

(tijdelijk) ruimtegebrek dat ontstaat te zoeken in het medegebruik van ruimte in andere scholen buiten 

de wijk, binnen de wettelijke kaders die hierbij gelden (o.a. met betrekking tot maximale 

verwijsafstanden). Naast de benodigde omvang is er gekeken naar de kwalitatieve behoefte die er is, 

vanuit het brede perspectief van zowel gemeente (namens haar inwoners) als schoolbestuur (namens 

haar leerlingen). Op basis van de vastgestelde kwantitatieve en kwalitatieve behoefte is een 

toetsingskader opgesteld dat bestaat uit een aantal afwegingscriteria en voorwaarden en waarmee de 

mogelijke scenario’s kunnen worden geanalyseerd.  

 

Vervolgens zijn er twee scenario’s opgesteld waarin de gewenste uitbreiding van onderwijshuisvesting 

binnen de Bornsche Maten plaats kan vinden: 

1. Door middel van een uitbreiding van de beide bestaande onderwijslocaties; 

2. Door middel van de realisatie van een derde locatie voor onderwijs in de wijk, waar beide 

scholen gebruik van kunnen maken. 

 

De beide scenario’s zijn vervolgens getoetst aan de hand van het opgestelde toetsingskader. Het 

resultaat hiervan wordt weergegeven in tabel 2.  

 Scenario 1 (best. uitbreiden) Scenario 2 (nieuwe locatie) 

Beekpark De Vonder Beekpark De Vonder 

Afwegingscriteria 

Onderwijskundige kwaliteit Goed Slecht Matig Goed 

Stedenbouwkundige kwaliteit Goed Voldoende Goed 

Flexibiliteit Goed Voldoende Goed 

Inpassing kinderopvang (2e) Nvt. Voldoende Nvt Goed 

Financieel (bij benadering) € 1,1 miljoen € 2,5 miljoen € 0,8 miljoen € 3,7 miljoen 

     

Voorwaarden 

Kwantiteit Voldoet Voldoet niet Voldoet 

Ruimtelijke planning Kan voldoen Voldoet Voldoet 

Ruimte voor verkeer en parkeren Voldoet Voldoet Voldoet 

Ruimte voor spelen Voldoet Kan voldoen Kan voldoen 

Tabel 2: beknopt resultaat scenarioanalyse  

In tabel 2 is zichtbaar dat het meest geschikte scenario verschilt per school. Voor school de Beekpark 

is de uitbreiding van de bestaande locatie het meest geschikte scenario en voor school De Vonder is 

het realiseren van een nieuwe locatie het meest geschikte scenario.  

 



 23 - 23 
 
 

 

 

 

 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de getrokken conclusies, wordt gemeente Borne en stichting Brigantijn aanbevolen: 

 

• te kiezen voor de oplossing conform scenario 2, nieuwbouw van een 3e schoollocatie in de wijk 

Bornsche Maten; 

• hiervoor als voorkeurslocatie de vlek in gebied ‘De Veste’ aan te wijzen zoals die wordt 

aangegeven in afbeelding 3 en onderstaand; 

• een ruimtelijk programma op te stellen waarin in totaal minimaal 12 lokalen zijn opgenomen. Het 

optimaal faciliteren van onderwijs vraagt een ruimtelijk programma met 16 lokalen; 

• bij realisatie van het minimale ruimtelijk programma de tijdelijke huisvesting (de Goudbes) zo lang 

mogelijk te laten staan, aangezien dit de benodigde duur en omvang van medegebruik op andere 

instroompunten in Borne verkleint; 

• gezamenlijk te verkennen of een variant (financieel haalbaar) kan worden uitgewerkt waarin de 

beide scenario’s worden gecombineerd door school de Beekpark uit te breiden met twee lokalen 

en voor de invulling van de overige ruimtebehoefte een derde locatie te realiseren.  


