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Status
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) heeft in de periode april tot en met juli
2011 een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een Strategisch Huisvestingsplan
voor haar schoollocaties in Roermond: Bisschoppelijk College Broekhin (locaties in
Swalmen, Reuver en Roermond) en Mundium College (locaties Lyceum Schöndeln,
Niekée, Mavo Roermond en NT2).
De ontwikkeling van het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) waarin
SOML participeert, valt buiten de kaders van dit onderzoek.
De kernambitie van het Strategisch Huisvestingsplan is “Komen tot een beter
passend huisvestingsbestand voor de VO-scholen van SOML in Roermond”.
Beter passend bij het door SOML gewenste leerproces;
Beter passend bij te verwachten leerlingenaantallen (omvang).
Het Strategisch Huisvestingsplan is opgesteld in nauwe samenspraak met de
‘projectgroep’, waarin vertegenwoordigd: het College van Bestuur van SOML en de
centrale directeuren van BC Broekhin en Mundium College. Gedurende het proces is
daarnaast regelmatig afgestemd met de locatiedirecteuren van de betrokken scholen
(klankbordgroep).
Gemeente Roermond is gedurende het traject geïnformeerd over het proces.
SOML presenteert haar Strategisch Huisvestingsplan aan de gemeente Roermond,
zodat de gemeente dit plan kan gebruiken om beleidskeuzes ten aanzien van het
Voortgezet Onderwijs te formuleren.
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1

Visie op onderwijs en huisvesting

SOML staat voor uitstekend onderwijs, passend bij een veranderende samenleving.
Dit onderwijs moet gefaciliteerd worden door huisvesting die hier nauw op aansluit.
In dit hoofdstuk zijn de wezenlijk beïnvloedende ontwikkelingen en hun consequenties voor SOML’s wijze van onderwijsuitvoering nader omschreven. Vanuit deze visie
op onderwijs zijn doelstellingen geformuleerd voor de huisvesting van SOML.
1.1

De maatschappij verandert

Onderwijs vormt een belangrijke pijler van onze maatschappij. De samenleving
verandert en daarmee ook de positie van onderwijs. Verandering start vanuit
beïnvloedende ontwikkelingen. Enkele voorbeelden van wezenlijke ontwikkelingen
zijn onderstaand kort toegelicht.
Andere generatie jongeren
Het kind van de 21e eeuw: de ‘generatie Y / generatie Einstein’ is veelal in luxe
opgegroeid en kent daardoor grenzeloze ambities. De generatie is ongeduldig en
veeleisend en is continu op zoek naar uitdagingen. Deze kinderen kijken door
reclame, journalistiek, politiek en films heen, leggen makkelijk verbanden tussen
zaken die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben en zijn ‘to the point’. In
het onderwijs krijgen ze niet alleen informatie van de docent; opgegroeid in een
tijd met grote technologische vooruitgang, leren ze ook van internet, van
Discovery Channel en van hun brede sociale netwerk. Jongeren zijn
buitengewoon visueel en proefondervindelijk ingesteld.
Andere subculturen, peer groups
Na de ontzuiling in Nederland en het wegvallen van religie als belangrijkste
bindmiddel in de samenleving dienen zich andere socialiserende instanties en
thema’s aan waar de jongeren zich mee identificeren en onderscheiden.
De school en vrije tijd kunnen functioneren als hedendaagse socialisatie-instantie,
maar ook bijvoorbeeld (online) netwerken kunnen belangrijke identiteitsbepalers
voor de jeugd zijn.
Snelle technologische ontwikkeling
De snelle technologische ontwikkeling is van invloed op nagenoeg alle aspecten
van het leven. De huidige generatie jongeren is dan ook nauw verweven met
technologie, die overal op elk tijdstip bereikbaar moet zijn. Ook is technologie een
verlengstuk geworden voor het hebben en onderhouden van sociaal contact.
De sociale en technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de inrichting van
het leerproces (het leren en methodieken), de inrichting van de leeromgeving
(leermiddelen) en het leercontact (leren is niet langer uitsluitend verbonden aan
een school of schooltijden).
Ketenontwikkeling
Onderwijs is een wezenlijk onderdeel bij het maatschappelijk ontwikkelen van
jongeren. In de ontwikkellijn zijn er ook andere voorzieningen – zoals
gezondheidszorg en welzijnswerk – die ten dienste staan aan een goede
doorgaande ontwikkeling naar zelfstandige deelnemers in onze samenleving.
De school is een centrale schakel in een netwerk van instellingen die van
betekenis zijn voor de ontwikkeling van jongeren; de school kent haar partners en
betrekt die bij het vervullen van haar opdracht om jongeren klaar te stomen voor
de hedendaagse maatschappij.
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School als maatschappelijk partner
De samenleving waarin de jongere opgroeit, bepaalt een deel van zijn of haar
vorming. Een relatie met die maatschappelijke omgeving is dus evident voor
scholen die jongeren helpen ontwikkelen. Daarbij worden scholen als gevolg van
wegvallende traditionele ontmoetingsplekken voor een gemeenschap steeds
nadrukkelijker een spilvoorziening in een buurt en wijk. Buurtverenigingen,
sportverenigingen en cultuurinstellingen zijn mogelijke participanten daarbij en
bieden verschillende vormen van informeel leren. In die hoedanigheid kunnen
scholen een rol spelen bij de maatschappelijke opbouw.
Ouders steeds kritischer in schoolkeuze
Ouders en hun kinderen stellen zich richting onderwijs steeds meer op als een
kritische klant, die niet per definitie kiest voor ‘de school in de buurt’. Het wordt
steeds gangbaarder om grotere afstanden af te leggen om het kind dát onderwijs
te laten volgen waar het ’t meest bij gebaat is. Pluriformiteit in het onderwijs is
daarbij belangrijk, inspelend op de verschillen in leerbehoeften. De ouders zijn
meer kritisch in de schoolkeuze; het inhoudelijk profiel van de school moet
daartoe herkenbaar en transparant zijn.
Bezuinigingen, kerntakendiscussie, krimp
Landelijke en gemeentelijke bezuinigingen, de kerntakendiscussie van gemeente
Roermond en gegevens als de demografische krimp in Zuid-Limburg leiden er toe
dat er steeds economischer omgegaan moet worden met de middelen en
faciliteiten die beschikbaar zijn voor onderwijs. Deze ontwikkeling draagt een
uitdaging met zich mee gelet op de veranderende eisen aan onderwijs: er moet
geïnvesteerd worden om te kunnen besparen.
1.2

Consequenties voor onderwijs

De geschetste ontwikkelingen zijn van invloed op het onderwijs. De belangrijkste
consequenties zijn als volgt samengevat:
Jongeren leren anders
Jongeren benutten in hun leerproces een veelheid aan bronnen en materialen, die
via technologie binnen en buiten de school vergaard worden. Door hun vaardigheid tot multitasken, de behoefte aan eigen initiatief en ervaringsleren, leidt dit
tot andere leerstrategieën met passende leeromgevingen.
Het aanbod van onderwijs moet een herkenbaar inhoudelijk profiel hebben,
waarbij diversiteit in pedagogisch klimaat voorwaardelijk is.
Technologie verlengstuk van leven en leren
Via digitale toepassingen en apparatuur (laptops, mobiele applicaties op de
telefoon, etc.) wordt de technologie een verlengstuk van het lichaam. Dit soort
technologie maakt het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren.
Tevens biedt ICT in toenemende mate mogelijkheden om rekening te houden met
verschillen tussen leerlingen: het wordt eenvoudiger om individuele aansturing cq
begeleiding te bieden.
Contextrijk, levensecht leren
Theoretische kennis is overal relatief eenvoudig op te doen (mede dankzij
technologische ontwikkelingen). De werkelijke meerwaarde ligt daarom in het
leren op locatie: in een levensechte omgeving. Voor het VMBO en MBO wordt dit
al veelvuldig toegepast, maar ook voor HAVO en VWO heeft dit meerwaarde.
Contextrijke leeromgevingen worden bij uitstek gevonden bij bedrijven en
instellingen in de buurt van de school.
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Samenwerking met en delegeren aan partners
Mede in het licht van contextrijk leren vindt een deel van het leerproces buiten de
traditionele schoolomgeving plaats. Praktijklessen worden meer in samenhang en
met directe betrokkenheid van het bedrijfsleven, als het kan op locatie, ingevuld
Tevens is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid in het opleiden en
ontwikkelen van jongeren tot bewuste deelnemers aan de maatschappij, ook
daarbij zoekt de school haar partners in de keten op.
School krijgt grotere rol in dagbesteding leerling
De school is niet alleen de plek waar onderwijs wordt gegeven, maar heeft ook
buiten schooltijd een rol in de dagbesteding van de leerling vanuit naschoolse
activiteiten (onderwijsgebonden zoals huiswerkbegeleiding, maar ook qua
ontplooiing en verrijking, bijvoorbeeld: een schoolorkest, schoolmusical,
schaakclub, sportactiviteiten in de gymzaal, lezingen in de bibliotheek).
School neemt sociale functie over
Scholen waren altijd al een ontmoetingsplek voor jongeren, maar met het
veranderen van sociale relaties buiten school, verschuift het accent. De school
functioneert voor jongeren als een hedendaagse socialisatie-instantie. Omdat het
sociale leven van jongeren zich meer en meer digitaal afspeelt (bijvoorbeeld via
social media) geldt de school als een van de weinige nog fysieke
ontmoetingsplekken.
Allocatie middelen
Bij een schaarste van middelen is de juiste allocatie van groot belang: er moet
dáár geïnvesteerd worden waar het nu en in de toekomst zijn waarde opbrengt.
Dat betekent dat visie-overwegingen en een goede inschatting van toekomstige
ontwikkelingen van groot belang zijn om tot een zo optimaal mogelijke inzet van
de beperkte middelen te komen.
1.3

SOML reageert met inhoud

SOML plaatst in haar perspectief op onderwijs de volgende zaken centraal:
Uitnodigend en kansen biedend. De school draagt zorg voor de opleidingskansen en
het welzijn van alle jongeren in al hun verscheidenheid. De school neemt de uitdaging
aan om leerlingen te begeleiden naar volwassenheid. Leerlingen moeten zelfstandig
deel uit gaan maken van de maatschappij en daaraan positief gaan bijdragen. De
school is daarvoor een leer- en oefenplaats.
Kwaliteit en ruimte voor veelvormigheid. Het onderwijs voldoet aan hoge
kwaliteitsnormen, speelt in op verschillen in individuele leerstijlen en kent een sterke
focus van leraren op hoe leerlingen leren. Leerlingen worden aangesproken op hun
talenten, vaardigheden en verantwoordelijkheden. Leerlingen zullen hierbij vaker
benaderd worden met persoonlijke opleidingsportfolio’s, passend bij hun persoonlijke
profiel èn passend binnen de maatschappelijke vraag. Realistische perspectieven
worden hierdoor geboden, waardoor vroegtijdige uitstroom beperkt wordt.
Midden in de maatschappij. Het leerproces van de jongere is continu en speelt zich af
in de school én buiten de school. Het leerproces moet zich richten op de volle
levensbreedte, met veel aandacht voor de ontwikkeling van goed burgerschap.
De school dient bij te dragen aan de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen
binnen de mini-samenleving die een school is. Ontwikkeling van moreel
oordeelsvermogen en capaciteiten ontwikkelen die jongeren in staat stelt gefundeerd
hun eigen keuzes te maken in het leven.

11070151

6

1.4

De vorm volgt de inhoud

SOML wil haar missie waarmaken door:
‘Het realiseren van brede educatieve voorzieningen met maatschappelijke relevantie.
Deze voorzieningen fungeren als centrum van waaruit ontwikkelingsmogelijkheden
van jongeren binnen en buiten de school in verband worden gebracht, fysiek en
virtueel. De onderwijsactiviteiten zijn daarbij ingericht met het oog op sociale
ontwikkelingsaspecten. Activiteiten in het buitenschools leven worden daarbij
integraal betrokken’.
SOML heeft in het verleden laten zien dat zij haar missie nauwgezet weet te vertalen
in spraakmakende (huisvestings)concepten die de toekomst aan kunnen. Het gebouw
Nieké is daarvan het meest recente voorbeeld. De door SOML geambieerde ‘visie op
onderwijs en huisvesting’ sluit echter niet geheel aan op de huidige situatie. Mutaties
in de onderwijsuitvoering alsmede de huisvesting zijn nodig om tot betere
afstemming te komen. De mutatienoodzaak betreft drie aspecten: Concept (de
inhoud en bijhorende huisvesting), Structuur (positie van de huisvesting) en Beleid
(het gebruik van de huisvesting).
1.4.1

Concept

Huisvesting faciliteert de onderwijsinhoud. Ten aanzien van de inhoud geldt het
volgende uitgangspunt:
Naar ‘brede educatieve voorzieningen met maatschappelijke relevantie’; pluriform,
compleet, betekenisvol en onderscheidend

Onderwijs moet plaatsvinden in herkenbare brede educatieve centra, waar leerlingen
uitgedaagd worden om zich maximaal te ontwikkelen. De beschikbaarheid van
passende leer- en zorgarrangementen is daarbij voorwaardelijk. Daarnaast moet het
onderwijs bereikbaar zijn voor leerlingen met verschillende ontwikkelingsperspectieven, waartoe het onderwijs in verschillende leerstijlen wordt aangeboden.
Met contextrijk onderwijs wordt de leerling gestimuleerd in de te bestuderen / te
oefenen lesstof en wordt de ontwikkeling van het toekomstperspectief en mogelijk
het beroepsbeeld van de leerling bevorderd. Hierbij wordt inhoudelijk en indien
mogelijk ruimtelijk samengewerkt met andere onderwijsinstellingen dan wel (voor
met name het vmbo) de beroepsmarkt (bijvoorbeeld bedrijven). In dit kader wordt
ook samengewerkt met partners in bijvoorbeeld zorg, welzijn en cultuur, vanuit een
gedeelde ketenverantwoordelijkheid; SOML organiseert het onderwijs, waarbij actief
de samenwerking wordt aangegaan met een netwerk van partners.
Het gebouw moet de processen die zich binnen afspelen faciliteren. Het moet
gewenste situaties fysiek maar ook qua leefklimaat mogelijk maken. Omdat
processen voortdurend vernieuwen en veranderen, moeten gebouwen zodanig
generiek zijn dat ze veel veranderingen aankunnen.
Daarnaast moet het gebouw een prettige thuisbasis zijn voor leerlingen, waarop ze
steeds kunnen terugvallen. Leerlingen hebben de beschikking over eigen tijd, eigen
taken en eigen middelen. Dit vraagt om een omgeving waarin ze hun onderwijsdoelstellingen weliswaar begeleid maar in essentie toch zelfstandig kunnen bereiken.
Gebouwelijk uitgangspunt daarbij is dat huisvesting deze eigen verantwoordelijkheid
van leerlingen faciliteert. Dit vraagt om een open en transparant gebouw, waar
leerlingen zelf een werkplek en informatie kunnen zoeken.
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1.4.2

Structuur

Ten aanzien van de positie van de huisvesting is de volgende strategische richting
geformuleerd:
Naar toekomstbestendig, sterker en passend

De huisvesting van SOML moet nauw op de vraag afgestemd zijn, qua kwalitatieve
invulling en omvang.
Voor de doelgroep is het belangrijk posities van onderwijshuisvesting te hebben op
centrale locaties waar een adequaat en compleet onderwijsaanbod wordt
aangeboden. De onderwijshuisvesting zal daarbij deels exclusief voor de leerling zijn,
deels kan de huisvesting in functie deelbaar zijn met derden (bijvoorbeeld praktisch
onderwijs in ruimten van het bedrijfsleven). SOML zal zich per onderwijslocatie de
vragen stellen: “Wat moet binnen de school?”, “Wat kan buiten de deur?”, “Wat
kunnen we samen met anderen?”.
Door het afnemen van leerlingenpotentieel en de verruiming van het geografische
voedingsgebied resulteert dit in een structuur van minder locaties en een passend
gebouwvolume. De kwalitatieve en kwantitatieve behoeften vanuit het leerlingenpotentieel is daarbij maatgevend. Als (gemeentelijk) handvat kan de ruimtebehoefte
gekwantificeerd worden door toepassing van de normeringen als omschreven in de
‘Verordening Onderwijsvoorzieningen Roermond’. Op onderwijsinhoudelijke gronden
kan afgeweken worden van dit uitgangspunt.
Bij het maken van keuzes in de huisvestingsstructuur dient expliciet rekening te
worden gehouden met de concurrentiepositie ten opzichte van Venlo alsmede met de
verzorgingsfunctie voor het omliggende ‘kleine kernen’-gebied.
1.4.3

Beleid

Ten aanzien van het gebruik van de huisvesting geldt het volgende uitgangspunt:
Naar een zakelijke vastgoedbenadering

Een structurele normatieve overmaat aan onderwijsruimte is geconstateerd (zie ook
hoofdstuk 2, paragraaf 2.1). Tegelijkertijd wordt deze overmaat door ruimteafnemers
niet in zijn geheel ervaren en is er zelfs roep vanuit de organisatie om specifieke
meerruimte. Het is van belang om grip te krijgen op de ruimtevraag in relatie tot het
aanbod. Dit vraagt om het kritisch bekijken van het functioneel gebruik van ruimten;
ruimten zo veel en zo goed mogelijk toewenden aan het onderwijs, maar ook het
optimaliseren van de bezetting van de gebouwen.
Een professioneel ruimtebeheer (en bijhorende organisatie en beleid) op de gebouwen
van SOML zal worden toegepast. Professioneel ruimtebeheer beoogt optimalisatie
van ruimtegebruik. Het is in dit kader van belang dat een managementopdracht
wordt geformuleerd, duidelijke taken en verantwoordelijkheden worden toebedeeld
en sturingsinstrumenten worden ingericht.
De sensibiliteit van ruimtegebruik bij het personeel is nodig om draagvlak te bereiken
voor een meer zakelijke ruimtebenadering. Inhoud moet daarom gegeven worden aan
een ruimtelijke definitie van de opleidingen, een afgrenzing van taken en verantwoordelijkheden tussen onderwijsmanagement en ruimtebeheer en de ontwikkeling
van een sensibel systeem dat economisch gedrag binnen de organisatie stimuleert.
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1.5

Naar maatregelen voor huisvesting

Om de huisvestingssituatie van SOML af te stemmen op de ambities van inhoud en
vorm, zijn de volgende maatregelen voorgenomen:
Handhaven en versterken van SOML’s strategische positie aan de noordzijde van
Roermond ten opzichte van andere onderwijsaanbieders.
Herpositioneren van het VMBO: concentratie van VMBO onderwijs in Roermond
en Swalmen/Reuver. Opzoeken van ‘contextrijke omgevingen’ voor het VMBO.
Handhaven en versterken van de Havo/vwo locaties aan de noord- en zuidzijde
van Roermond.
NT2 naar de stedelijke omgeving van Roermond brengen.
Inhoud, doel en doelgroep maatgevend stellen voor het ruimtegebruik.
Deze maatregelen zijn in het navolgende hoofdstuk (hoofdstuk 2: Huisvestingsplan)
nader uitgewerkt.
1.6

Meerwaarde

Ontwikkelingen laten zien dat de inhoud van onderwijs en het gebruik van
onderwijshuisvesting fundamenteel gaan veranderen. SOML neemt initiatief en denkt
vooruit!
SOML biedt leerlingen een passende ontwikkelingslijn.
SOML zorgt voor optimale aansluiting op het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven
en de maatschappij.
SOML versterkt de regio. Impulsen leiden tot een hoger rendement op de
leerlingenuitstroom, een bijdrage aan het imago van Roermond als onderwijsstad,
het activeren van het bedrijfsleven door het combineren van werk en leren, het
continueren van werkgelegenheid, ondernemerschap.
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2

Huisvestingsplan

De ‘visie op onderwijs en huisvesting’ wordt in dit hoofdstuk vertaald in een gewenst
en realistisch huisvestingsplan voor SOML. Dit huisvestingsplan dient waarborging en
stimulering te geven aan bestaande en toekomstig te initiëren onderwijsactiviteiten
en bijbehorende fysieke voorzieningen.
2.1

Bestaande situatie SOML

SOML heeft vier locaties voor voortgezet onderwijs in de stad Roermond, één locatie
in Swalmen, één locatie in Reuver en één locatie in Baexem. Op deze locaties biedt
SOML het volledige spectrum van voortgezet onderwijs aan: van VMBO
(theoretische, gemengde en beroepsgerichte leerweg) tot VWO, inclusief een
regionale voorziening voor NT2 onderwijs. Onderstaand is de spreiding van de
locaties en het onderwijsaanbod per locatie weergegeven.

BC Broekhin
Loc. Roermond
Aanbod

Mundium
College
NT2 Baexem

VMBO: TL,GL

BC Broekhin
VMBO Jenaplan

Aanbod
Nt2
Aanbod

Aanbod
VMBO: BB,KB,GL,TL

Aanbod

BC Broekhin
VMBO Jenaplan
Aanbod

Mundium
College
Mavo Roermond

VMBO: TL, BL
Mavo-Havo kansklas

Aanbod
VMBO: TL

Mundium
College
Locatie Niekée

LEGENDA
Gymnasium
Havo / VWO
VMBO
Mavo / Havo

Aanbod

Mundium
College
Lyceum Schöndeln

VMBO: Breed

Aanbod

Locaties Bisschoppelijk College Broekhin

BCB Reuver

BCB Swalmen

BCB Roermond

Locaties Mundium College

Niekée
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Lyceum Schöndeln
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BC Broekhin
Mundium Col.

SOML is één van de spelers in het onderwijsveld van Roermond. Onderstaand zijn de
locaties van collega-aanbieders van Voortgezet Onderwijs en van Middelbaar
Beroepsonderwijs weergegeven.
BC Broekhin
VMBO Jenaplan
Aanbod
VMBO: TL, BL
Mavo-Havo
kansklas

BC Broekhin
Loc. Roermond
Aanbod

Mundium
College
NT2 Baexem
Aanbod
Nt2
Aanbod

VMBO: TL,GL

BC Broekhin
VMBO Jenaplan
Aanbod

Luzac College
Roermond

VMBO: BB,KB,GL,TL

Aanbod

Citaverde
College
Loc. Roermond

VMBO: TL

Aanbod
VMBO:BB,KB,GL,TL

1

34

Mundium
College
Mavo Roermond

2

Aanbod
VMBO: TL

Mundium
College
Locatie Niekée

Petrus
Dondersschool
School voor
praktijkonderwijs
Aanbod
Praktijkonderwijs

Aanbod

Mundium
College
Lyceum Schöndeln

VMBO: Breed

Gilde Opleidingen:
Loc. 1:
Bredeweg
Aanbod:
Commercieel, Detailhandel,
Financieel Administratief,
ICT, Optiek, Secretarieel,
Transport en Logistiek, Vavo,
Veiligheid en Vakmanschap.
Loc. 2:
Kast. Hillenraedtstraat
Aanbod:
Bouwkunde en Infratechniek,
MEI, Landbouwmechanisatie,
Schilderen, Living@Work,
Gilde Praktijkopleidingen.
Loc. 3:
Kerkeveldlaan
Aanbod:
Helpende Zorg/Welzijn,
Welzijn, Zorg
Loc. 4:
Marathonlaan
Aanbod:
Wellness en Beauty
Citaverde College
Aanbod:
MBO-Groen (ook VMBO)
Kappersacademie Roermond
Aanbod:
MBO Kapper
(ook visagie geen MBO)
Volksuniversiteit Midden-Limburg
Aanbod:
Diverse (taal)cursussen

LEGENDA
Gymnasium
Havo / VWO
VMBO
Mavo / Havo

Aanbod

In het onderzoek zijn de huidige gebouwen van SOML op hoofdlijnen geïnventariseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van aangeleverde gegevens door het schoolbestuur
alsmede van de gemeenten. Daarnaast zijn de gebouwen op zicht beoordeeld.
De gebouwen van SOML zijn van verschillende kwaliteit en over het algemeen
voldoende. Uitzondering hierop is het gebouw van Lyceum Schöndeln waar naast
achterstallig onderhoud van de gebouwen ook een ongunstige exploitatiesituatie is
geconstateerd. Het NT2 gebouw in Baexem wordt gehuurd en betreft een complex
van noodlokalen. Deze situatie is onvoldoende als permanente huisvesting; bovendien is het noodgebouw inmiddels afgeschreven en zou het vernieuwd moeten
worden.
Alle gebouwen van SOML– met uitzondering van gebouw Niekée – voldoen niet
(volledig) aan de eisen die modern en toekomstgericht onderwijs stelt aan een
gebouw. De gebouwen bieden mogelijkheden voor aanpassing, zodat de huisvesting
de onderwijsinhoud beter kan faciliteren.
Uitgaande van de richtlijnen die de Verordening Onderwijsvoorzieningen Roermond
stelt, is het gebouwenbestand van SOML normatief te groot voor het leerlingenaantal
dat zij op dit moment huisvest. Daarbij zijn de vastgoedlasten bij ongewijzigd beleid
constant en de gebouwgebonden inkomsten gekoppeld aan variabele leerlingenaantallen. Bij de geconstateerde disbalans levert dit een financieel tekort op voor
SOML.
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BC Broekhin
Mundium Col.
Overig VO

De ruimtelijke constateringen zijn normatief benaderd. Expliciet dient te worden
aangemerkt dat op onderwijsinhoudelijke gronden (zie ook ‘visie op onderwijs en
huisvesting’, hoofdstuk 1) kan worden afgeweken van het normatieve uitgangspunt.
In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de beschikbare gebouwcapaciteit zich
momenteel verhoudt tot de normatieve ruimtebehoefte per school (schooljaar 20102011).
Tabel: Normatieve gebouwencapaciteit per schoollocatie, schooljaar 2010-2011

School

BCB
Reuver

Leerlingenaantal
2010-2011
330
Normatieve
ruimtebehoefte
(2010-2011)
2.830
Gebouwcapaciteit
(in m2 bvo)
3.354
Overmaat / tekort overmaat
normatief
(in m2 bvo)
524

BCB
Swalmen

BCB
Niekée
Roermond

Mavo
Lyceum
NT2
Roermond Schöndeln

282

1.748

401

476

1.062

190

3.869

11.528

5.032

3.606

7.307

1.724

7.481

11.727*

7.935

6.374**

9.436***

1.202****

overmaat
normatief

overmaat
normatief

overmaat
normatief

overmaat
normatief

overmaat
normatief

tekort
normatief

3.612

199

2.903

2.768

2.129

-522

NB: gebouwcapaciteit conform opgave SOML (waarin door RO groep gecorrigeerd op basis van
herberekening voor Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond en BC Broekhin Roermond), ruimtebehoefte
conform Verordening Onderwijsvoorzieningen Roermond.
* exclusief semipermanente unit (reeds in afbouw)
** inclusief D-blok. Circa 900 m2 bvo van gebouw is verhuurd aan Mgr. Hanssenschool.
*** inclusief capaciteit bio-blok, muzieklokaal en paviljoen (12 noodlokalen).
**** gehuurde noodgebouwen.

In totaal beschikt SOML over circa 47.500 m2 bvo gebouwcapaciteit, waarvan circa
1.200 m2 gehuurd (NT2) en circa 900 m2 bvo verhuurd (in Mavo Roermond aan de
Mgr. Hanssenschool/Kentalis). De totale ruimtebehoefte bedraagt (conform
normering) 35.897 m2 bvo in schooljaar 2010-2011. De totale (netto) ruimtelijke
normatieve overmaat (minus verhuur van 900 m2 bvo aan de Mgr.
Hanssenschool/Kentalis) is 10.713 m2 bvo (dit is 23% van het totale gebouwenbestand).
Als gevolg van demografische ontwikkelingen (met dalende leerlingenaantallen als
consequentie), zal deze normatieve overmaat in de toekomst toenemen.
Tussen nu en 2020 is in de leeftijdspopulatie van het voorgezet onderwijs in
Roermond een leerlingendaling zichtbaar van 9% tot 12%. Het gevolg is dat ook de
instroom van leerlingen bij de SOML-scholen zal afnemen. Prognosecijfers (opgesteld
door Planning Verband Groningen en gerelateerd aan de eigen korte termijnprognoses
van SOML) laten in de periode 2011-2020 een daling zien van circa 16%1.
De daling van de leerlingenaantallen in Roermond heeft gevolgen voor de normatieve
ruimtebehoefte op de verschillende schoollocaties. De totale ruimtebehoefte neemt in
de periode 2011-2020 af met circa 13%. Hierdoor groeit de normatieve overmaat in
gebouwcapaciteit tot circa 15.200 m2 bvo, wat gelijk staat aan 32% van het totale
(huidige) gebouwbestand (uitgaande van handhaving (ver)huursituatie NT2 en
Mgr. Hanssenschool).
In bijlage 1 is weergegeven hoe de normatieve ruimtebehoefte zich per schoollocatie
ontwikkelt bij ongewijzigd beleid.
1

De prognoses zijn berekend op basis van de basisgeneratie voor het voortgezet onderwijs, i.c.
het gemiddeld aantal 12/13 jarigen volgens de meest recent uitgebrachte Primosbasisgeneraties
(2011) van de gemeenten waaruit de zes scholen voor voortgezet onderwijs in Roermond
leerlingen aantrekken
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De urgentie om tot meer efficiënt ruimtegebruik te komen is op basis van deze cijfers
evident en geldt als één van de taakstellingen in het Strategisch Huisvestingsplan
SOML.
2.2

Huisvestingsscenario SOML

SOML constateert dat een deel van de bestaande onderwijsgebouwen in hun huidige
vorm niet voldoet om onderwijs aan te bieden conform SOML’s ‘visie op onderwijs
en huisvesting’. Daarnaast verandert de kwantitatieve vraag naar huisvesting door
een daling van leerlingenaantallen, als gevolg van de demografische krimp in de
regio. Om randvoorwaarden te creëren voor de uitvoering van de onderwijsinhoudelijke ambitie en om de huisvestingssituatie van SOML te verbeteren, zijn in
deze paragraaf scenariovoorstellen gedaan. Deze komen tegemoet aan de noodzaak
om te komen tot een goede, strategische positionering van de onderwijslocaties in
het voedingsgebied, een passend en meer efficiënt gebruik van ruimte en een
reductie van de overmaat. Samengevat behelst het huisvestingsscenario de volgende
maatregelen:
Handhaven en versterken van SOML’s strategische positie aan de noordzijde van
Roermond ten opzichte van andere onderwijsaanbieders.
Herpositioneren van het VMBO: concentratie van VMBO onderwijs in Roermond
en Swalmen/Reuver. Opzoeken van ‘contextrijke omgevingen’ voor het VMBO.
Handhaven en versterken van de Havo/vwo locaties aan de noord- en zuidzijde
van Roermond.
NT2 naar de stedelijke omgeving van Roermond brengen.
Optimaal gebruik maken van ruimten waardoor leegstand verminderd kan
worden. Inhoud, doel en doelgroep zijn maatgevend voor het ruimtegebruik.
Ruimtebepaling vindt plaats aan de hand van geldende normeringen, als leidraad
en waar nodig bijgesteld op basis van inhoudelijke overwegingen en de
bouwkundige structuur van de betreffende gebouwen.
Concept
Naar ‘brede educatieve
centra’; pluriform, compleet,
betekenisvol en onderscheidend

Kwaliteit
Structuur
Naar toekomstbestendig, sterker
en minder

Beleid
Naar zakelijke
vastgoedbenadering

2.2.1

• Strategische positie noordkant
Roermond handhaven en versterken.
• Herpositioneren VMBO: concentratie
VMBO onderwijs in Roermond en
Swalmen/Reuver.
Opzoeken ‘contextrijke omgevingen’.
• Handhaven en versterken Havo/vwo
locaties Noord en Zuid Roermond.
• NT2 naar stedelijke omgeving.

45.200 m2 voorraad
10.600 m2 normatief overschot
1.200 m2 normatief tekort
Netto leeg: 19%

Kwantiteit

• Optimaal gebruik van ruimten
waardoor leegstand vermindert.
Inhoud, doel en doelgroep zijn
maatgevend. Normatieve
benadering als leidraad.

Scenario uitgelicht

Het huisvestingsscenario voorziet in een beleidsrichting waarmee SOML haar
huisvestingsbestand kan aanpassen aan de ontwikkeling van haar leerlingenaantal.
Het scenario houdt rekening met voorwaardelijke kwalitatieve overwegingen en past
bij ontwikkelingen in de samenleving en de kenmerken van de doelgroep.
Navolgend is per onderwijsrichting de strategische richting uiteengezet, inclusief de
maatregelen om op een juiste manier tot efficiënter ruimtegebruik te komen.
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VMBO
Een centralisatie van VMBO onderwijs is voorgesteld op twee centrale locaties: één
in Roermond en één in Reuver (gemeente Beesel). Deze scholen hebben aansluiting
bij het MBO en/of het bedrijfsleven. Deze locaties bieden het volledige
onderwijsspectrum: VMBO onderbouw en bovenbouw in de theoretische, gemengde
en beroepsgerichte leerweg. Waar mogelijk worden keuzemogelijkheden geboden in
het aanbod van onderwijsconcepten: aanbod in een prikkelende, uitdagende, open
omgeving, naast aanbod in een meer besloten, gestructureerde omgeving. Beide
VMBO-locaties worden conform concept ‘brede educatieve voorziening’ gevormd,
waarbij naar context van de locatie aanpalende functies zullen worden toegevoegd.
Reuver:
Het VMBO onderwijs dat momenteel in BCB Swalmen en in BCB Reuver wordt
aangeboden, functioneert reeds als één school. Ruimtelijk wordt het gezamenlijke
onderwijsaanbod van beide scholen geconcentreerd op één locatie, waarbij vanuit
strategische en onderwijsinhoudelijke overwegingen gekozen is voor het opbouwen
van de huidige locatie van BCB Reuver. De locatie van BCB Swalmen wordt hierna
opgeheven, mogelijk ingevuld door andere stedelijke initiatieven. Ik dit kader is de
locatie – separaat aan dit onderzoek – getoetst op mogelijke (tijdelijke) inpassing van
het Expertisecentrum, met o.a. het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).
De keuze voor locatie Reuver wordt ingegeven door de strategische positie ten
opzichte van Venlo, waarbij het uitstroomrisico van leerlingen uit de noordzijde naar
Venlo wordt verkleind door een sterke onderwijsvoorziening in Reuver te handhaven.
Daarnaast biedt Reuver kansen om een zeer onderscheidend onderwijsconcept te
realiseren; een concept waarin het ‘ambachtelijk’ verwerven van vaardigheden
centraal staat. De huidige schoollocatie wordt omringd door relevante bedrijven en
instellingen die contextrijke leeromgevingen zullen vormen voor de doelgroep.
Afspraken over samenwerking en gezamenlijk ruimtegebruik met deze partijen zijn
randvoorwaardelijk voor het welslagen van het onderwijsconcept.
De locatie BCB Reuver wordt gehandhaafd en aangepast ten behoeve van contextrijk
onderwijs. De extra capaciteitsvraag die zal ontstaan als gevolg van een instroom uit
Swalmen, wordt opgevangen in samenwerking met de bedrijvigheid in de directe
omgeving van de school: in levensechte praktijkomgevingen ondermeer bij de
nabijgelegen brandweer, verzorgingscentrum, kapperszaak, basisonderwijs, kinderopvang en bedrijventerrein.
Vanwege de strategische positie ten opzichte van Venlo is in Reuver voor de meest
getalenteerde VMBO TL leerlingen een Mavo-Havo-kansklas ingericht.
Roermond
In Roermond vormen de locaties van Niekée en Mavo Roermond gezamenlijk een
brede educatieve voorziening in het centrum van de stad. Deze brede school wordt
gerealiseerd in twee gebouwen om optimaal uitdrukking te kunnen geven aan de
verschillende onderwijsconcepten die gehanteerd worden. Niekée zal VMBO
onderwijs (TL, GL en BL) bieden in een prikkelende, uitdagende, open leeromgeving.
Mavo Roermond biedt een meer uitgesproken cognitieve leerstijl VMBO (TL)
onderwijs in een meer geborgen leeromgeving. Voor de meest getalenteerde VMBO
TL leerlingen is een Mavo-Havo-kansklas ingericht.
Concentratie van VMBO onderwijs vindt op deze brede school locaties plaats. Op de
locatie BCB Roermond blijft een VMBO TL+ klas voor de meest getalenteerde VMBO
TL leerlingen, die willen opstromen naar de Havo.
Het voorziene leerlingenpotentieel voor de brede school locaties in Roermond omvat
de huidige leerlingen van Niekée en Mavo Roermond, met een deel van de VMBO
leerlingen van BCB Roermond en een deel van de VMBO leerlingen uit Swalmen.
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De bestaande gebouwen van Niekée en Mavo Roermond blijven in beginsel
gehandhaafd. Voor Niekée vraagt dit geen ingrijpende wijzigingen of investeringen:
het gebouw is in 2007 in gebruik genomen en biedt in functioneel-ruimtelijk opzicht
voldoende capaciteit om 600 leerlingen te huisvesten. Het gebouw van Mavo
Roermond vraagt een beperkte gebouwaanpassing ter verbetering van de functionele
en visuele kwaliteit van het gebouw. De aanwezige ruimtelijke overmaat in het
gebouw kan worden opgelost door interne mutatie, waardoor gebouwvleugel D uit
exploitatie kan worden genomen.

Havo/vwo
Het Havo/vwo onderwijs wordt ook in de toekomst aangeboden vanuit twee brede
educatieve locaties in Roermond: één in Roermond Noord en één in Roermond Zuid.
Beide locaties bieden zowel onderwijs in de onderbouw als de bovenbouw aan.
De locatie in Roermond Noord is de bestaande locatie van het BC Broekhin
Roermond. Deze locatie zal zich gaan richten op Havo/vwo onderwijs en VMBO TL+.
Een sterke, contextrijke Havo/vwo en VMBO TL+ locatie is belangrijk voor de
concurrentiepositie aan de noordzijde. Het is daarom noodzakelijk dat onderzocht
wordt hoe het gebouw meer aantrekkelijk gemaakt kan worden en toekomstgericht
onderwijs beter (ruimtelijk) kan faciliteren. De gebouwelijke normatieve overmaat
waarvan sprake is in de toekomst, kan mogelijk ingezet worden voor deze
kwalitatieve verbetering.
Tevens is de overmaat zodanig dat geïntensiveerd kan worden naar één
gebouw(deel). Dit vraagt een heroriëntatie op de inrichting en invulling van het
hoofdgebouw en de verbindingsgang met het nevengebouw.
SOML wil locatie Lyceum Schöndeln behouden als Havo/vwo locatie aan de zuidzijde
van Roermond. Een aantal knelpunten moet daarbij worden wegenomen:
De functioneel-ruimtelijke indeling van het gebouwcomplex.
Achterstallig onderhoud van gebouwen.
Ongunstige exploitatiesituatie.
Aangezien nieuwbouw op de huidige plek niet mogelijk is vanwege monumentstatus,
(gemeentelijk monument) is aanpassing van de bestaande huisvesting noodzakelijk.
Het gebouw kent op de locatie een gespreide gebouwenstructuur, die op termijn
geconcentreerd wordt in het hoofdgebouw. De ruimtelijke overmaat (met name als
gevolg van de suboptimale bestaande gebouwstructuur) wordt na aanpassing
verbeterd alsmede de functioneel-ruimtelijke indeling. De vrijkomende gebouwen
worden uit de exploitatie onttrokken: noodlokalen en het bio-blok. Daarnaast moeten
voor de resterende gebouwen maatregelen genomen worden om de technische
bouwkundige kwaliteit te verbeteren.

NT2
De regionale voorziening voor NT2 onderwijs is momenteel gevestigd in Baexem,
gehuisvest in noodgebouwen. De ambitie van SOML is om deze voorziening naar de
stedelijke omgeving van Roermond te brengen en deze te huisvesten nabij het
reguliere onderwijs. Dit dient vele doelen: de bereikbaarheid voor de doelgroep
verbetert, onderwijsinhoudelijke verbindingen en gedeeld ruimtegebruik kan dan
plaatsvinden (nu hebben leerlingen in Baexem geen sport en nauwelijks les in
pratijkomgevingen; tenslotte komt de expertise van NT2 veel beter beschikbaar voor
het werken aan (taal- en reken-) achterstanden van leerlingen op reguliere scholen.
Tenslotte wordt het onderwijs ‘dichter in de maatschappij geplaatst’, zodat een
betere integratie van de doelgroep wordt bewerkstelligd. De bestaande locatie in
Baexem komt te vervallen.
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In verkennende gesprekken heeft ROC Gilde Opleidingen aangegeven op korte termijn
ruimte beschikbaar te hebben in haar locatie aan de Kasteel Hillenraedtstraat voor de
huisvesting van het NT2 onderwijs. Het NT2 onderwijs kan mogelijk op termijn ook
in een structurele combinatie met het VAVO onderwijs van Gilde Opleidingen
aangeboden worden. Nadere afspraken hieromtrent tussen Gilde Opleidingen en
SOML zijn noodzakelijk; de gesprekken verlopen voorspoedig.

Samenvatting
In onderstaande figuur is het voorgestelde scenario samengevat.
Krachtig SOML Roermond
Concept:
Naar breed, maatschappelijk relevant, pluriform,
compleet, betekenisvol en onderscheidend

Structuur
Naar toekomstgericht,
sterker en minder

Breed Educatief Centrum BC Broekin Swalmen
Opheffen locatie.
Voorwaardelijk: Brede School Vmbo Roermond en
Brede School Vmbo Reuver zijn gepositioneerd
als excellente onderwijsconcepten
Breed Educatief Centrum BC Broekin Roermond
Handhaven locatie.
Havo / VWO
VMBO TL +
Onderbouw en bovenbouw
Voorwaardelijk hierbij: Brede Scholen Vmbo Reuver (positie Noord)
en Vmbo Roermond zijn gepositioneerd als excellente
onderwijsconcepten

Breed Educatief Centrum Vmbo Reuver
Handhaven locatie. Onderscheiden
positioneren t.o.v. aanbod in Venlo
- contextrijk door gebruik te maken van
praktijkomgevingen in omgeving;
aansluiting bij bedrijven m.n techniek en zorg
(‘leren in bedrijf’)
- kleinschalig. Platteland geborgenheid
Mavo-Havo Kansklas, VMBO TL, GL, BL
Onderbouw en bovenbouw
Aanpassing gebouw aan veranderend concept.
Ondercapaciteit oplossen in aanbod omgeving.
Breed Educatief Centrum Vmbo Roermond (Niekée + Mavo Roermond)
Handhaven locaties Niekée + Mavo Roermond.
Fysiek los van elkaar, als concept bij elkaar.
- aansluiting bij ROC (perspectief vervolgopleiding)
- aansluiting bij bedrijven (perspectief arbeid), m.n techniek en zorg
- differentiatie in onderwijsconcepten (pedagogisch klimaat)
- differentiatie in leeromgevingen: besloten, open, contextrijk
VMBO TL, GL, BL
Volwaardig TL/GL in Mavo Roermond én Niekée
Onderbouw en bovenbouw
Ondercapaciteit oplossen i.s.m. ROC en ‘leren in bedrijf’
Voorwaardelijk: Brede School Vmbo Roermond
herpositioneren als excellent onderwijsproduct

NT2
Locatie in stedelijk omgeving
Roermond, in combinatie
met Gilde Opleidingen

Lief Vrouwveld Roermond
Opheffen locatie.
Naar OPDC

2.2.2

Beleid
Naar zakelijke
vastgoedbenadering

Breed Educatief Centrum Lyceum Schöndeln Roermond
Handhaven locatie.
Havo / VWO
Onderbouw en bovenbouw

Consequenties stadsbreed

Bij implementatie van het scenario is er sprake van een ruimtelijke efficiency voor
SOML, gepaard met een inhoudelijke versterking van de positie van de afzonderlijke
scholen en het bestuur in het algemeen. De ruimtelijke consequenties zijn normatief
benaderd. Expliciet dient te worden aangemerkt dat op onderwijsinhoudelijke
gronden (zie ook ‘visie op onderwijs en huisvesting’, hoofdstuk 1) kan worden
afgeweken van het normatieve uitgangspunt. Nadere uitwerking op locatieniveau is
hiertoe noodzakelijk.
Wanneer de scenariovoorstellen voor alle onderwijslocaties gerealiseerd zijn, is de
verdeling van de leerlingenaantallen over de schoollocaties in de stad gewijzigd.
De indicatie van leerlingenverdeling is in onderstaande tabel aangeduid. In bijlage 2 is
dit perspectief in meer detail voor de gehele planperiode opgenomen.
De normatieve ruimtelijke consequenties worden hierna in detail uitgelicht.
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Situatie 2020 bij ongewijzigd beleid

School

BCB
Reuver

Leerlingenaantal
2019-2020
280
Normatieve
ruimtebehoefte
(2019-2020)
2.510
Gebouwcapaciteit
(in m2 bvo)
3.354
normatieve
Normatieve
overmaat
Overmaat / tekort
844
2
(in m bvo)

BCB
Swalmen

BCB
Niekée
Roermond

Mavo
Lyceum
NT2
Roermond Schöndeln

294

1.189

385

436

978

190

3.985

8.151

4.874

3.341

6.808

1.724

7.481

11.727

7.935

6.374

9.436

1.202

normatieve
overmaat

normatieve
overmaat

normatieve
overmaat

normatieve
overmaat

normatieve
overmaat

normatief
tekort

3.496

3.576

3.061

3.033

2.628

-522

Totale netto overmaat bij ‘niets doen’ in 2020 bedraagt 15.216 m2 bvo (uitgaande
van handhaven huidige huursituatie van de Mgr. Hanssen in Mavo Roermond).
Situatie 2020 bij implementatie scenario

School

BCB
Reuver

Leerlingenaantal
2019-2020 na
425
scenario
Normatieve
ruimtebehoefte
(2019-2020)
4.671
Gebouwcapaciteit
oud (in m2 bvo)
3.354

BCB
Swalmen

BCB
Niekée
Roermond

Mavo
Lyceum
NT2
Roermond Schöndeln

-

1.140

534

485

978

190

-

7.840

5.987

3.652

6.808

1.724

7.481

11.727

7.935

6.374

9.436

1.202

-

Afstoten en
verhuur

Afstoten

Huur elders

2.414

1.318

1.724

7.743

7.935

3.960

8.118

1.724

normatief
tekort

normatieve
overmaat

normatieve
overmaat

normatieve
overmaat

Uitbreiding Opheffen
Mogelijke
1317 m2 in
maatregel
omgeving
7.481
(bij normatieve
aanpassing!)*
Gebouwcapaciteit
nieuw (in m2 bvo) 3.354 + -

Afstoten

3.984

1.317

Normatieve
Overmaat / tekort
0
(in m2 bvo)

*

0

-97

1.948

308

1.310

0

Maatregel is normatief benaderd. Op onderwijsinhoudelijke gronden kan worden afgeweken van
dit normatieve uitgangspunt. Hiertoe nadere uitwerking op locatieniveau noodzakelijk

Dit betekent dat de totale gebouwcapaciteit door het scenario wordt teruggebracht
naar circa 32.834 m2 bvo (eindbeeld 2020). Dit is 70% van het oorspronkelijke
ruimtebestand van SOML. De overmaat is normatief teruggebracht naar circa 3.566
m2 (dit is 11% van de totale nieuwe capaciteit). Een deel van deze overmaat is als
gevolg van beleid en bestaande gebouwstructuren niet verder te reduceren.
Zo geldt voor Niekée een ‘geaccepteerde overmaat’ van 1.380 m2 bvo (het gebouw
wordt gevuld met maximaal 600 leerlingen). Komende jaren is een samenwerking
met Gilde Opleidingen voor de opleiding Mediavormgeving voorzien; hierdoor worden
delen van het curriculum van Gilde Opleidingen in Niekée aangeboden, waarmee een
deel van de overmaat benut wordt.
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Het gebouw van Lyceum Schöndeln heeft een dusdanige structuur dat inpassing van
leerlingen conform normatieve berekeningen niet aan de orde kan zijn. Bij optimalisatie van het hoofdgebouw (functioneel-ruimtelijk) en intensivering van de bezetting
kunnen de noodlokalen op het terrein en het bio-blok afgestoten worden. Daarnaast
moeten voor de resterende gebouwen maatregelen genomen worden om de
technische bouwkundige kwaliteit te verbeteren.
Het normatieve ‘tekort’ in Reuver wordt opgelost in de vorm van praktijkomgevingen
in bedrijvigheid in de omgeving. Ruimten worden dus indirect wel gerealiseerd.
Aanname in de scenariodoorberekening is, dat SOML huur betaalt voor de helft van
deze ruimten.
2.2.3

Consequenties op locatieniveau

Navolgend zijn de scenariomutaties en voorgestelde maatregelen per locatie
opgenomen. Voorgestelde ingrepen zijn getoetst aan de hand van visuele opnames
van de planlocaties en ruimtelijke inmeting van de gebouwen (aan de hand van
gebouwtekeningen).
Voorafgaand aan de mutaties vindt een proces plaats van bestuurlijke besluitvorming
bij SOML intern, afstemming met gemeente Roermond (bestuurlijk) en voorbereiding
van een uitvoeringsagenda van de afzonderlijke ‘projecten’. Deze periode is medio
2012 afgerond. Vanaf dat moment starten inhoudelijke en ruimtelijke trajecten per
schoollocatie. In bijlage 3 is een overzicht van de planfasering opgenomen.

BC Broekhin Reuver
BC Broekhin Reuver Parklaan 8, Reuver
Scenario
Handhaven en betrekken omgeving in huisvestingsvraag.
Brede educatieve voorziening.
Realiseren ’ambachtelijk’ onderwijsconcept voor VMBO- leerlingen
in Reuver en Swalmen en omgeving. Volwaardige (brede) school:
onderbouw, bovenbouw, alle leerwegen, inclusief Mavo/Havokansklas. Sterke positionering, tbv concurrentie met Venlo.
Mutatie schematisch:

Huur

Huur

Huur

Voorwaarden

Tijd
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Verbouw
- functiewijziging
- renovatie

Huur

Aanpassen onderwijsconcept en werkorganisatie.
Afstemming met ketenpartners.
Integrale ontwikkeling van BCB Swalmen-Reuver met als resultaat
concentratie van alle onderwijsactiviteiten in Reuver.
Planperiode inhoudelijk: gereed in augustus 2014.
Planperiode ruimtelijk: gereed in augustus 2015.
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BC Broekhin Swalmen
BC Broekhin
Swalmen
Scenario

Peelveldlaan 60, Swalmen
Verplaatsen onderwijs naar Reuver.
Afstoten huidig gebouw.
Aanpassen onderwijsconcept en werkorganisatie.
Integrale ontwikkeling van BCB Swalmen-Reuver met als resultaat
concentratie van alle onderwijsactiviteiten in Reuver.
Planperiode inhoudelijk: gereed in augustus 2015
(na besluitvorming opnemen overbruggingsperiode van 2 jaar).
Planperiode ruimtelijk: verplaatsing naar Reuver in augustus 2015.

Voorwaarden
Tijd

BC Broekhin Roermond
BC Broekhin
Roermond
Scenario

Bob Bouwmanstraat 30, Roermond
Handhaven als Havo/Vwo locatie, inclusief VMBO TL+.
Brede educatieve voorziening.
Reduceren overmaat gebouw door afstoten nevengebouw en
verbouw verbindingsgang. Mutatie schematisch (n.b. mutatie is
normatief benaderd, praktische uitwerking op locatie kan leiden tot
ander ruimtelijk resultaat):

X
Afstoten

Verbouw
- functiewijziging
- renovatie

Verbouw
functiewijziging

Aanvullende overweging:
Gebouwpositionering in omgeving verbeteren (o.a. doorgang op
begane grond maken) ten behoeve van leesbaarheid gebouw.
Alternatief voor afstoten nevengebouw: nieuwe functie toevoegen
(bijvoorbeeld bestuursgebouw SOML, niet uitgewerkt)
Voorwaarden
Tijd
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Samenwerking met Mundium College (Niekée en Mavo Roermond)
Planperiode inhoudelijk (afstemming Mundium): gereed in augustus
2013.
Planperiode ruimtelijk (afstoten overmaat): gereed in augustus 2020
(start gefaseerde bouwmutaties vanaf 2018, of eerder indien
ontwikkeling leerlingenaantallen daar aanleiding toe geeft).
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Niekée (Mundium)
Niekée
(Mundium)
Scenario

Voorwaarden
Tijd

Oranjelaan 300, Roermond
Handhaven als excellent VMBO, uitdagend onderwijsconcept.
Brede educatieve voorziening samen met Mavo Roermond,
interactie met ketenpartners (onderwijs en bedrijvigheid) in
omgeving.
Gebouw vullen tot 600 leerlingen (BL, GL en TL).
Accepteren ruimtelijke overmaat van ca. 1.380 m2 tbv concept.
Samenwerking met BC Broekhin ivm verplaatsing VMBO aanbod.
Planperiode inhoudelijk (excellent VMBO in afstemming met Mavo
Roermond): gereed in augustus 2013.
Planperiode instroom leerlingen BCB: vanaf augustus 2014.

MAVO Roermond (Mundium)
Mavo Roermond
(Mundium)
Scenario

Jagerstraat 2, Roermond
Handhaven als excellent VMBO (TL), besloten onderwijsconcept.
Brede educatieve voorziening samen met Niekée, interactie met
ketenpartners (onderwijs en bedrijvigheid) in omgeving.
Reduceren ruimtelijke overmaat:
afstoten D-blok (614 m2 bvo)
handhaven huursituatie Mgr. Hanssenschool (900 m2 bvo)
aanvullend verhuren 900 m2 bvo (in afzonderlijk af te sluiten
compartiment, 2 verdiepingen) is normatief bezien mogelijk op
korte termijn.
Onderzoek dient gestart te worden naar de onderwijsinhoudelijke mogelijkheden om dit daadwerkelijk te realiseren
Verbouw
- functiewijziging
- renovatie

X
Deels
afstoten
(verhuur)

X

n.b. mutatie is normatief benaderd, praktische uitwerking op
locatie kan leiden tot ander ruimtelijk resultaat
Voorwaarden
Tijd
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Samenwerking met BC Broekhin ivm verplaatsing VMBO aanbod.
Planperiode ruimtelijk: onderzoek naar mogelijkheden mutatie
gebouw ten behoeve van verhuur aan derden in periode 20122013. Onderzoek naar afstoten D-blok.
Planperiode inhoudelijk (excellent VMBO in afstemming met
Niekée): gereed in augustus 2013.
Vanaf augustus 2013 is het gebouw gereed voor instroom van
leerlingen uit Roermond Noord. Merendeel van de instroom zal per
augustus 2014 plaatsvinden (ruimte in planning / fasering).
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Lyceum Schöndeln (Mundium)
Lyceum Schöndeln
(Mundium)
Scenario

Heijnsbergerweg 184, Roermond
Handhaven als Havo/Vwo locatie in Zuid Roermond.

Brede educatieve voorziening.

Normatief is per direct inpassing van alle leerlingen in het
hoofdgebouw mogelijk. Verdiepende gebouwstudie laat zien dat de
gebouwstructuur dit niet toelaat. Het scenario gaat daarom uit van
afstoten noodlokalen in 2018, vanaf dat moment dalen de
leerlingenaantallen zodanig dat alle leerlingen dan in het
hoofdgebouw en muzieklokaal passen.
Grondige renovatie bestaand gebouwcomplex:
Interne verbouw hoofdgebouw in met name aangegeven
kansrijke gebieden, zie bijlage (ruimtelijk-functioneel aanpassen
aan toekomstgericht leerproces en optimaliseren ruimtegebruik)
Afstoten paviljoen 12 noodlokalen
Afstoten bio-blok (na 2018)
Handhaven muzieklokaal en gymzaal op terrein

X
Muziek

Bio-blok
afstoten

X

Noodlokalen
afstoten

Verbouw
- functiewijziging
- renovatie

n.b. mutatie is normatief benaderd, praktische uitwerking op
locatie kan leiden tot ander ruimtelijk resultaat.
Voorwaarden
Tijd

Bezetting ruimte intensiveren tot gemiddeld 80%
Planperiode inhoudelijk (oriëntatie op verbouwing hoofdgebouw):
gereed in augustus 2013.
Planperiode ruimtelijk: verbouwing hoofdgebouw gereed in augustus
2014. Intensief gebruik hoofdgebouw vanaf schooljaar 2014-2015.
Afstoten bio-blok en noodlokalen (na 2018).

NT2
NT2
(Mundium)
Scenario
Voorwaarden
Tijd
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Exaeten 1, Baexem
Verplaatsen naar stedelijke omgeving.
Bestuurlijke afspraken met Gilde Opleidingen.
Bestuurlijke accordering (SOML, Gilde, gemeente Roermond).
Planperiode ruimtelijk: vanaf 2011 huur van ruimten in Kasteel
Hillenraedtstraat (Gilde Opleidingen) mogelijk conform verkennende
gesprekken. Rekening houdend met een periode van bestuurlijke
accordering wordt uitgegaan van opzeggen huur in Baexem en
starten huur bij Gilde Opleidingen per augustus 2012.
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3

Financiële consequenties

Het door SOML geformuleerde huisvestingsscenario voorziet in maatregelen die de
kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Huisvesting wordt meer passend gemaakt
aan toekomstgericht onderwijs, de instroomlocaties zijn qua plek en vorm toegepast
op de doelgroep en de toekomstbestendigheid wordt gewaarborgd door een
professioneel vastgoedbeheer. Het huisvestingsscenario voorziet daarbij in fysieke
aanpassingen van de beschikbare schoolgebouwen.
De gemeente Roermond is eigenaar van de schoolgebouwen van SOML in Roermond.
De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor het eigenaarbeheer, exclusief groot
onderhoud. SOML exploiteert de gebouwen. De gemeente Roermond ontvangt hier
middelen voor van het Ministerie OC&W. Op onderdelen heeft SOML op eigen kosten
aanvullende geïnvesteerd in deze gebouwen.
De uitvoering van het voorgesteld huisvestingsscenario heeft financiële
consequenties voor zowel de gemeente Roermond als SOML. Enerzijds moet worden
geïnvesteerd in de intensivering van het gebouwbestand, anderzijds worden kosten
bespaard door een hierdoor ontstane verbeterde exploitatie.
Een raamwerk voor de exploitatieraming is als ‘dashboard’ opgesteld; de scenario’s
en financiën zijn in één model verwerkt en zodoende ook veranderbaar bij scenariowijzigingen in de toekomst. De exploitatieraming geeft een totaal overzicht van de
mogelijke financiële kasstromen van SOML en de gemeenten Roermond en Beesel bij
de realisatie en exploitatie van het huisvestingscenario van SOML.
De kasstromen zijn primair gericht op huisvesting en omvatten de onderdelen
kapitaallasten, groot onderhoud en gebouwexploitatielasten.
Op basis van de praktische uitwerking van het scenario op locatieniveau, kan het
exploitatiemodel gevuld worden met financiële gegevens.
Het exploitatiemodel is apart van dit rapport uitgewerkt.

11070151
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4

Plan ‘hoe verder’ / aanbevelingen vervolg

In dit hoofdstuk is een doorkijk gemaakt naar het vervolgtraject. Tevens zijn de
mogelijke risico’s samengevat, waar bij de implementatie van het huisvestingsplan
rekening mee moet worden gehouden.
4.1

Implementatie

Voor de implementatie van het huisvestingsplan van SOML is een indicatieve
planning opgesteld (in activiteit en tijd). Verwezen wordt naar bijlage 3.
Het huisvestingsplan omvat een visie op onderwijs en de daarbij benodigde
maatregelen voor de onderwijshuisvesting. De gemeente Roermond zal door SOML
geïnformeerd worden over het huisvestingsplan en de intenties hiervan.
De gemeente Roermond zal onderzoeken of het huisvestingsplan van SOML past in
de investeringsruimte van de gemeente. De benodigde investeringen moeten in
verband worden gebracht met de inhoudelijke visie en de maatschappelijke
ontwikkelingen waarop deze visie is gebaseerd; zo wordt een (politieke) discussie
gevoerd op inhoud in plaats van op kosten.
Belangrijk is daarom dat SOML, de gemeente en mogelijk andere betrokken partners
gezamenlijk blijven optrekken in de zoektocht naar voldoende financiële middelen en
mogelijk prioriteiten bijstellen.
In dit kader wordt voorgesteld om een regiegroep samen te stellen waarin
SOML en de gemeente Roermond bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd zijn.
Separaat aan het te starten besluitvormingsproces bij gemeente en SOML werkt de
regiegroep verder aan onder meer:
Een gedragen huisvestingsscenario SOML, intern en extern. Hiertoe geldt het
voorliggende scenario als uitgangspunt, maar kan bij het oplossen van mogelijk
ontstane (bestuurlijke) vraagstukken wijziging plaatsvinden van planonderdelen.
Een eenduidige uitvoeringsagenda van het huisvestingsplan waarin opgenomen
de overall projectenplanning en een detaillering van de te activeren projecten.
Per project wordt hiertoe een startkader geformuleerd inzake prijs, tijd, kwaliteit
en organisatie.
Een organisatiemodel voor integrale projectimplementatie, waarin onderwerpen
van eigendom, beheer, taken en bevoegdheden een eenduidig zijn gevat.
Een communicatieplan om gremia in stelling te brengen ten behoeve van een
gestroomlijnde accordering van het huisvestingsscenario SOML.
4.2

Risico’s

Het voorliggend huisvestingsplan is opgesteld als strategische richting.
Bij de planvorming is rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen, geldende
beleidsrichtingen en in te schatten risico’s. De volgende aandachtpunten blijven in de
implementatiefase van kracht:
Limburg en daarmee ook Roermond heeft te maken met een aanzienlijke demografische krimp. Dit heeft ook invloed op de (leerlingen)populatie van SOML,
waardoor inhoudelijke en ruimtelijke behoeften op termijn kunnen wijzigen. In het
Huisvestingsplan is rekening gehouden met de demografische krimp, waarbij door
SOML en de gemeente geaccepteerde prognoses zijn gehanteerd. Ontwikkelingen
in de leerlingenaantallen dienen continu te worden gemonitord.
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Het voorliggende plan is in constateringen vooral gericht op het ruimtelijke
huisvestingsscenario. De in de visie benoemde aspecten ‘structuur’, ‘concept’ en
‘beleid’ (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4) zijn belangrijke voorwaarden bij de
haalbaarheid van het huisvestingsscenario van SOML. Een nadere vertaling van
deze aspecten naar organisatiebeleid is daartoe evident.
Bij de bepaling van de financiële haalbaarheid van het huisvestingsplan is ervan
uitgegaan dat – conform de richtlijnen vanuit de gemeentelijke Verordening
Onderwijsvoorzieningen Roermond – financiële middelen worden ingebracht bij
gebouwinvesteringen en huur. De gemeenteraad van Roermond dient hierover te
besluiten. Daarnaast is aangenomen dat de gebouw(delen) die voor het onderwijs
van SOML niet meer nodig zijn, in exploitatie terug worden gegeven aan de
gemeente Roermond.
Bij de financiering van maatschappelijk vastgoed, waaronder ook onderwijsgebouwen, treden nieuwe actoren aan zoals beleggers en woningcorporaties.
Dergelijke marktpartijen hebben op dit vlak niet alleen voorbeelden geleverd
waarin zij fungeerden als financier en ontwikkelaar (bijvoorbeeld in sale &
leaseback constructen), maar ook in projecten waarin beheer- en exploitatieverantwoordelijkheden zijn overgeheveld naar de markt. In de afweging van ‘hoe
het huisvestingsplan in relatie tot verantwoordelijkheden van partijen te
implementeren is’, zullen de marktinitiatieven meegenomen moeten worden.
Hieraan gekoppeld passen ook de overwegingen tot het verder doordecentralisatie van onderwijsmiddelen c.q. gebouwverantwoordelijkheden.
De mogelijkheden voor het creëren van pps-constructies zullen moeten worden
verkend bij de implementatie van het huisvestingsplan SOML.
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Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
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Ontwikkeling ruimtebehoefte SOML locaties
Ontwikkeling leerlingenaantallen en ruimtebehoefte in scenario
Overzicht planfasering
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Bijlage 1:

Ontwikkeling ruimtebehoefte SOML locaties

Doorkijk huidige situatie
BC Broekhin, Roermond
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
Mavo Roermond
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
BC Broekhin, Swalmen
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
Lyceum Schöndeln
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
Niekée
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
NT2 Baexem
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
BC Broekhin, Reuver
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
Totaal
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
* Leerlingenaantallen SOML

Gebouwomvang
(m² bvo)***

10-'11*

11-'12*

12-'13*

13-'14*

14-'15* 15-'16** 16- '17** 17-'18** 18-'19** 19-'20**

11.727
1.748
11.528

1.654
10.952

1.534
10.217

1.425
9.566

1.334
9.025

1.331
9.007

1.315
8.911

1.268
8.627

1.226
8.374

1.189
8.151

476
3.606

487
3.668

497
3.731

489
3.681

490
3.687

489
3.681

483
3.642

467
3.540

451
3.438

436
3.341

282
3.869

291
3.950

306
4.091

323
4.244

330
4.324

330
4.324

327
4.301

316
4.191

305
4.085

294
3.985

1.062
7.307

1.029
7.112

1.056
7.272

1.086
7.451

1.097
7.517

1.094
7.499

1.082
7.427

1.043
7.195

1.009
6.992

978
6.808

401
5.032

399
5.009

428
5.286

441
5.410

433
5.334

433
5.334

428
5.282

412
5.134

401
5.037

385
4.874

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

330
2.830

333
2.847

342
2.907

343
2.913

313
2.720

313
2.720

308
2.688

298
2.624

289
2.567

280
2.510

4.490
35.897

4.383
35.261

4.353
35.228

4.297
34.990

4.187
34.331

4.180
34.289

4.133
33.975

3.994
33.036

3.871
32.217

3.752
31.393

6.374

7.481

9.436

7.935

1.202

3.354

47.509

Daling:

-0,2%

-1%

-3%

-3%

** Prognoses op basis van daling PVG
*** Exclusief gymzalen
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-3%

Bijlage 2:
Doorkijk scenario
BC Broekhin, Roermond
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
Mavo Roermond
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
BC Broekhin, Swalmen
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
Lyceum Schöndeln
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
Niekée
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
NT2 Baexem
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
BC Broekhin, Reuver
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)
Totaal
Leerlingaantal
Ruimtebehoefte (in m²)

Ontwikkeling leerlingenaantallen en ruimtebehoefte in scenario
Gebouwomvang
(m² bvo)*
11.727

'10-'11

'11-'12

'12-'13

'13-'14

'14-'15

'15-'16

'16- '17

'17-'18

'19-'20

1.748
11.528

1.654
10.952

1.534
10.217

1.425
9.566

1.279
8.676

1.276
8.659

1.261
8.568

1.216
8.297

1.176
8.057

1.140
7.840

476
3.606

487
3.668

497
3.731

489
3.681

545
4.036

544
4.030

538
3.991

519
3.870

502
3.761

485
3.652

282
3.869

291
3.950

306
4.091

323
4.244

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1.062
7.307

1.029
7.112

1.056
7.272

1.086
7.451

1.097
7.517

1.094
7.499

1.082
7.427

1.043
7.195

1.009
6.992

978
6.808

401
5.032

399
5.009

428
5.286

441
5.410

599
6.562

598
6.556

590
6.479

570
6.306

554
6.161

534
5.987

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

190
1.724

330
2.830

333
2.847

342
2.907

343
2.913

477
5.098

477
5.098

471
5.055

456
4.934

440
4.796

425
4.671

4.490
35.897

4.383
35.261

4.353
35.228

4.297
34.990

4.187
33.613

4.179
33.565

4.132
33.246

3.994
32.326

3.871
31.492

3.752
30.682

6.374

7.481

9.436

7.935

1.202

3.354

47.509

* Exclusief gymzalen
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Bijlage 3: Overzicht planfasering Strategisch Huisvestingsplan SOML
2011

Strategisch Huisvestingsplan
Bestuurlijke besluitvorming SOML
Afstemming gemeente SOML
Voorbereiden uitvoeringsagenda
Naar vaststellen uitvoeringsagenda met gemeente
BCB Reuver
Inhoudelijk traject (werkorganisatie en afstemming partners)
Ruimtelijk traject
Instroom leerlingen uit Swalmen
BCB Swalmen
Inhoudelijk traject (naar 1 brede schoollocatie in Reuver)
Sluiten locatie Swalmen (verplaatsen aanbod naar Reuver)

BCB Roermond
Inhoudelijk traject
Gefaseerde bouwmutatie
Afstoten nevengebouw
Niekée
Inhoudelijk traject (excellent vmbo)
Instroom leerlingen vanuit Roermond Noord
Mavo Roermond
Inhoudelijk traject (excellent vmbo)
Gebouwmutatie tbv verhuur derden
Afstoten D-blok
Onderzoek verhuur 900 m2 derden
Verhuur aanvullend 450 m2 derden
Instroom leerlingen vanuit Roermond Noord
Lyceum Schöndeln
Inhoudelijk traject
Interne verbouwing hoofdgebouw (kansgebieden)
Intensief gebruik hoofdgebouw
Afstoten noodlokalen
Afstoten bio-blok
NT2
Bestuurlijke afstemming SOML-Gilde
Afstemming met gemeente
Start huur bij Gilde Opleidingen
Opzeggen huur Baexem

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RO groep Zuid

RO groep Midden Oost

Postbus 3086, 6202 NB Maastricht

Postbus 5183, 6802 ED Arnhem

Wilhelminasingel 58, 6221 BK Maastricht

Eusebiusbuitensingel 28, 6828 HW Arnhem

T 043 – 350 00 50, F 043 – 325 72 12

T 026 – 37 00 111, F 026 – 44 29 100

info.zuid@rogroep.nl, www.rogroep.nl

info.middenoost@rogroep.nl, www.rogroep.nl

