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ONTWIKKELINGEN
ONDERWIJSLANDSCHAP
- Versterking van doorlopende leerlijnen.
- Overgang van voorschoolse periode naar PO
- Overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
- Passend onderwijs
- Onderwijs 2032 (gepersonaliseerd leren, samenwerking, projectmatig,
burgerschap. Gewijzigde onderwijsconcepten.
- Bouwbesluit BENG schoolgebouwen, gasvrij.
- Duurzaamheid en gezondheid.
- Krimp leerlingenaantal (verschillend per stadsdeel)
- Exploitatie school gebouw/bekostiging personeel/ kwaliteit van het
onderwijs
- Samenwerking tussen gemeente Venlo en onderwijspartners m.b.t.
taken binnen sociaal domein (decentralisaties, vindplaats)

ONDERWIJSHUISVESTING
Een aantal Venlose schoolgebouwen heeft reeds de leeftijd van 40
jaar overschreden, een aantal schoolgebouwen nadert de leeftijd
van 40 jaar.
De oudere schoolgebouwen zijn ten opzichte van nieuwe
schoolgebouwen (vanzelfsprekend) functioneel en technisch
gedateerd.
Steeds nadrukkelijker wordt de verbinding gemaakt tussen het
schoolgebouw en inhoud, waardoor de vraag inzake het
toekomstperspectief actueel is.

Lopende
projecten.

1917 – 1963
bouwjaar

1964 – 1975
bouwjaar

1976 – 1999
bouwjaar

2000 – 2008
bouwjaar

2009 – 2016
bouwjaar

Al Andalous opgeleverd
2018/ taal & lent
onderdeel mfc.

Basisschool
St. Jozef (ren)

Willibrordusschool

Basisschool
St. Martinus

PassePartout

Talentencampus Venlo

De Velddijk VSO/
’t Wildveld PRO

Basisschool
De Schalm (ren)

‘t Kapelke

Basisschool
De Klingerberg

Basisschool
Kom-Mijn

Basisschool Natuurlijk

De Wijnberg SO/VSO

Rudolf Steiner Educare

Basisschool
De Springbeek (ren)

OBS Harlekijn

SBO De Schans

De Startbaan

Taal & Lent

Basisschool Mikado

Groeneveldschool

RK Basisschool De
Regenboog

De Zuidstroom

SBO de Lings (ren)

Basisschool
‘t Palet

Titus Brandsma
basisschool

Sterrenpad

De Weiert

Venlose
Montessorischool (ren)

School aan de Vijver
(ren.i)

OJBS
De Toermalijn

Kleur-Rijk

VSO Impuls

De Meule (ren)

Mytylschool Ulingshof
SO/VSO

OBS
De Koperwiek (ren)

Taalbrug Venlo (ren)

OJBS
Het Maasveld

ONTWIKKELING
ONDERWIJSHUISVESTING
Gemeente Venlo: (wettelijke taak)
• voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting
• (vervangende) nieuwbouw
Onderwijsbesturen:
• binnen- en buitenonderhoud schoolgebouwen
• exploitatie van schoolgebouwen
Doel:
• Kwalitatief en kwantitatief toekomstbestendig aanbod qua
onderwijshuisvesting

HUISVESTINGSPLAN
(CONTOUREN)
-Toekomstbestendig
- Ontwikkeling leerlingenaantallen
- Evenwichtige spreiding van locaties

- Goede, gezonde, duurzame, exploitabele scholen
- Eisen onderwijskundig (toekomst)
- Schaalgrootte
- Combinatie van geldstromen
- Samenwerking

HUISVESTINGSPLAN
(RESULTATEN)
- Inzicht vanuit gemeente; het gaat meer om vertrouwen en
afspraken nakomen; dan om “jaartallen”.
- Mogelijkheden voor scholen om “investeringen” te financieren
(zonder gemeentegarantie). M.n. duurzaamheidsmaatregelen
en energiebesparende maatregelen.
- Nieuwbouw is geen vanzelfsprekendheid;
- Levensduur-verlengend renoveren is eerste optie
(mogelijkheid vanaf 30 jaar, na bouwkundig onderzoek)
- Vastgestelde kwaliteit, kwaliteitsniveau; uniform
kwaliteitskader. Frisse scholen klasse B. / Nen 2767 n3
- 10 zelfstandige schoolbesturen blijven bestaan.

HUISVESTINGSPLAN (RESULTATEN)
- Loslaten gedachte volledige doordecentralisatie en gedachte
gemeentegarantie.
-

Inzicht belang van exploitatie op totale bedrijfsvoering school

Inzicht belang van gezamenlijke (financiële) inspanning,
bereidheid combinatie van geldstromen (geen gescheiden
geldstromen)
-

Evenwichtig spreidingsplan.

-

Onderwijs in kleine kernen blijft behouden(Lomm, Venlo-Noord)

-

SBO onderwijs voor Blerick blijft behouden

-

3 scholen gaan sluiten/zijn gesloten (Cocon, Vossener, plan Palet);
minder m2, scholen zijn gefuseerd.

-

In 2019 oplossing voor onderwijshuisvesting: VSO de Velddijk,
Praktijkonderwijs ‘t Wildveld, (V) SO de Wijnberg.

HUISVESTINGSPLAN
Huisvestingsplan/spreidingsplan: overzicht van
onderwijslocaties, evenwichtige spreiding, met een daaraan
verbonden investeringsplanning
Per locatie is vastgelegd
• welke investeringen in de planperiode worden gepleegd
• de aard en omvang van deze investeringen, uitgedrukt
in een normatief kader:
Vervangende nieuwbouw
Renovatie gericht op levensduurverlenging
Leeftijd ten minste 30 jaar
levensduurverlenging tot 65 jaar
duurzaamheidseisen

Sloop: saneren (tijdelijke) huisvesting.
Tijdelijke huisvesting gedurende renovatie

