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passend onderwijs vraagt passende huisvesting

goed onderwijs en goede onderwijs huis

vesting zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. wanneer de huisvesting niet 

voldoet aan de eisen die het onderwijs stelt, 

gaat dat ten koste van de kwaliteit van het 

onderwijs. in arnhem wordt de inhoud en 

het aanbod van het onderwijs gemoderni

seerd en verbeterd en tegelijkertijd flink 

geïnvesteerd in de huisvesting. arnhem 

heeft in de afgelopen jaren al grote stappen 

gezet om de onderwijsvoorzieningen in de 

stad op peil te brengen. door de bouw van 

multifunctionele centra voor brede scholen, 

de ver en nieuwbouw van scholen voor 

voortgezet onderwijs en het wegwerken 

van achterstallig onderhoud. de resultaten 

hiervan worden nu duidelijk zichtbaar in de 

stad. 

als er ergens goede voorzieningen nodig 

zijn, dan is het wel in het onderwijs aan 

kinderen en jongeren met beperkingen. 

de gemeente heeft samen met de vier 

schoolbesturen voor speciaal onderwijs 

onderzocht hoe dat in arnhem zit. de 

resultaten zijn vermeld in het rapport 

“passend onderwijs, passende huisvesting, 

een toekomstvisie voor de huisvesting van 

het speciaal en voortgezet speciaal 

onder wijs in arnhem”. de visie geeft de 

koers aan voor de lange termijn. Het is geen 

blauwdruk maar een richtinggevend 

document, als leidraad voor het maken van 

plannen en financiële afwegingen door de 

gemeenteraad. Voor u ligt een 

samenvatting van het rapport.

Goed onderwijs verbetert de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, verhoogt 

de kwaliteit van de samenleving en houdt de stad gezond. Niet voor niets speelt 

onderwijs een rol in drie van de vier Arnhemse stadsprogramma’s. Of het nu gaat om 

de aantrekkelijkheid als centrumstad, om participatie en werk of het creëren van een 

zorgzame stad. 

waarom deze toekomstvisie?
de huidige huisvesting van het (voortgezet) 

speciaal onderwijs in arnhem voldoet niet 

meer aan de eisen van eigentijds onderwijs. 

dat komt door veranderde opvattingen 

over de inhoud van het onderwijs en de 

specifieke eisen van het speciaal onderwijs. 

Veel meer dan voorheen worden leerlingen 

erop voorbereid om na hun schooltijd zo 

zelfstandig mogelijk te wonen, werken en 

hun vrije tijd in te vullen. de schoolge

bouwen sluiten niet aan op deze manier van 

onderwijs geven.

Bovendien verkeren meerdere gebouwen in 

een matige bouwkundige staat en/of zijn in 

de levenscyclus toe aan vernieuwing of 

renovatie. Schoolgebouwen missen ook de 

bouwkundige flexibiliteit om groei en krimp 

van het aantal leerlingen goed op te 

vangen, omdat ze zijn gebouwd als 

traditionele school voor regulier onderwijs. 

er zijn in het verleden noodlokalen 

geplaatst, maar die staan er al veel langer 

dan de bedoeling was en moeten nu echt 

weg.

 

ook de spreiding van schoollocaties levert 

problemen op. de arnhemse scholen voor 

doven, slechthorenden en kinderen met 

ernstige taal/spraakmoeilijkheden zijn 

verspreid over meerdere vestigingen in 

arnhem noord. daardoor kunnen 

specifieke faciliteiten en expertise nu niet 

optimaal worden gebruikt. de scholen voor 

de grote groep kinderen in de 

leeftijdscategorie van 4  13 jaar met 

ernstige gedragsproblemen staan allemaal 

in arnhem noord. Spreiding van deze 

scholen over arnhem noord en arnhem 

Zuid is gewenst om veel reisverkeer in de 

stad te voorkomen. 

Tenslotte ontbreken bij meerdere scholen 

toereikende voorzieningen voor 

bewegingsonderwijs. Terwijl 

bewegingsonderwijs een essentieel 

onderdeel is van het onderwijsprogramma 

in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

aanpak
Het mag duidelijk zijn dat de huidige situatie 

voldoende aanleiding geeft om actie te 

ondernemen. de schoolbesturen en 

gemeente hebben zich daarom de vraag 

gesteld: welke huisvesting hebben de 

scholen voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs in arnhem nodig om in de 

toekomst goed onderwijs te kunnen geven?

om dat helder te krijgen, is eerst een 

inventarisatie gemaakt van

1. de ambities van de scholen voor de 

inrichting en doelen van hun onderwijs 

2. de verwachte ontwikkelingen van het 

aantal leerlingen, de beleidsontwikke

lingen op lokaal, regionaal en landelijk 

niveau en de schoolontwikkelingen in 

arnhem en in de regio

3. het gewenste kwaliteitsniveau voor 

onderwijshuisvesting in arnhem

4. speciale eisen voor speciaal onderwijs.

1. Arnhemse ambities 
Schoolbesturen willen beter in staat zijn 

onderwijs op maat aan te bieden, in het 

bijzonder in het voortgezet speciaal 

onderwijs. daarvoor is samenwerking en 

clustering nodig. de Scholengemeenschap 

Mariëndael (de onderwijsspecialisten) en 

de radar/arnhemse Buitenschool streven 

naar een gezamenlijke vestiging. Viataal 

onderwijs wil de Stijgbeugel en de 

Marwindt (een vergelijkbare school in 

nijmegen) samenvoegen en een nieuwe 

school bouwen tussen rijn en waal.

Leerlingen met verschillende beperkingen 

én een stoornis in het autistisch spectrum 

kunnen nu onderwijs op VMBoT/

HaVoniveau volgen bij verschillende 

scholen. de schoolbesturen willen dit 

uitbouwen tot één volwaardige school bij 

Scholengemeenschap Mariëndael.

Viataal onderwijs wil haar school voor 

speciaal onderwijs in arnhem uitbouwen tot 

een onderwijszorglocatie. 

Scholengemeenschap Mariëndael wil dicht 

bij groot Klimmendaal gevestigd blijven, 

zodat leerlingen tijdens en direct 

aansluitend aan schooltijden therapie 

kunnen krijgen en om expertise te kunnen 

uitwisselen.

arnhemse scholen voor regulier basis onder

wijs en speciaal onderwijs werken samen 

aan voorbeeldprojecten voor thuisnabij 

onderwijs. dit houdt in dat kinderen met 

beperkingen in hun eigen omgeving het 

reguliere onderwijs kunnen (blijven) volgen 

of er naar terug kunnen keren, al dan niet 

met ambulante begeleiding. Mogelijk dat 

dit op termijn leidt tot de vraag om 

aanpassing van basisscholen in arnhem.

2. (Toekomstige) ontwikkelingen 
naast de onderwijsinhoudelijke visie van de 

schoolbesturen hebben trends en 

maatschappelijke ontwikkelingen grote 

invloed op de visie op de huisvesting van 

het onderwijs in arnhem. 

een belangrijke ontwikkeling voor de 

komende jaren is “passend onderwijs”, een 

wettelijke regeling die in 2011 wordt 

ingevoerd. Schoolbesturen krijgen dan de 

verantwoordelijkheid om voor alle 

leerlingen die bij één van hun scholen 

worden aangemeld of staan ingeschreven, 

een passend onderwijszorgaanbod te 

zoeken. dat kan zijn in het regulier 

onderwijs, eventueel met ambulante 

begeleiding, of het (voortgezet) speciaal 

onderwijs. 
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Hoe zou het moeten worden?
de conclusies uit de inventarisatie zijn vertaald 

in een schets van de gewenste toekomstige 

huisvesting van het speciaal en voortgezet 

speciaal onderwijs in arnhem. die geeft aan 

wat apart en wat samen moet, wat 

geconcentreerd moet worden en waar juist 

spreiding beter is, welke schoolgebouwen 

goed genoeg zijn om te behouden en welke 

afgestoten moeten worden. in onderstaand 

overzicht is dat wensbeeld samengevat.

 Speciaal onderwijs

 Voortgezet speciaal onderwijs

“passend onderwijs” heeft onder andere tot 

doel de groei van het (voortgezet) speciaal 

onderwijs te beperken. Het aantal leerlingen 

is vanaf de eeuwwisseling sterk toege

nomen. of deze maatregel zal leiden tot een 

vermindering, staat nog te bezien. ook nu 

al gaan de schoolbesturen in arnhem uit 

van de visie “regulier waar het kan, speciaal 

waar het moet”. op de scholen voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs zitten vooral 

kinderen en jongeren die vanwege de 

zwaarte van hun problematiek speciaal 

onderwijs en specialistische zorg echt nodig 

hebben. er is geen reden om te veronder

stellen dat die groep in deze regio in de 

toekomst kleiner zal worden. Het is ook niet 

waarschijnlijk dat veel van deze leerlingen 

mét ambulante begeleiding het regulier 

onderwijs in de toekomst wel kunnen 

volgen. 

andere ontwikkelingen zijn landelijke 

concentratie en regionale spreiding. 

arnhem wordt bijvoorbeeld één van de 

landelijke centra voor dovenonderwijs met 

als gevolg een (beperkte) toename van het 

aantal leerlingen bij de dr. p.C.M. 

Bosschool. daar staat een afname tegenover 

doordat er twee of drie nieuwe vestigingen 

voor (voortgezet) speciaal onderwijs elders 

in de regio worden gebouwd zodat 

kinderen en jongeren dichter bij huis naar 

school kunnen. in ede komt een school voor 

voortgezet speciaal onderwijs van de radar/

arnhemse Buitenschool en in Silvolde een 

dependance van Viataal onderwijs voor 

kinderen met ernstige taal/spraakmoeilijk

heden.

de toekomstvisie gaat voor de lange termijn 

uit van een ongeveer gelijkblijvend aantal 

leerlingen in het regulier en het (voortgezet) 

speciaal onderwijs in arnhem.

3. Kwaliteitsniveau
de minimale kwaliteit van de onderwijs

huisvesting wordt bepaald door landelijke 

normen. Maar arnhem wil méér en de 

kwaliteitsnormen die bij die visie horen zijn 

uitgewerkt in het zogenaamde arnhemse 

Model. daarin staan de gewenste normen 

voor 

•	 de	kwaliteit	van	de	schoolgebouwen	

(functioneel, bouwkundig) 

•	 de	beeldkwaliteit	in	relatie	tot	het	

stedelijke landschap

•	 de	duurzaamheid	en	toekomstbestendig	

bouwen

•	 het	combineren	van	voorzieningen	om	

een optimaal gebruiksrendement te 

realiseren. 

Soberheid en doelmatigheid blijven 

uitgangspunt in het model. Het arnhemse 

model is al gedeeltelijk toegepast bij de 

bouw van multifunctionele centra en 

scholen voor voortgezet onderwijs. 

4. Speciale eisen voor speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot 

13 jaar is gebaat bij overzichtelijkheid. de 

scholen in arnhem zijn verdeeld naar aard 

van de beperking en dat moet zo blijven. 

Voor deze leeftijdscategorie is 

kleinschaligheid ook een must. in het 

bijzonder voor kinderen met 

gedragsproblemen moet rekening worden 

gehouden met een maximaal aantal 

leerlingen per schoolvestiging.

Het voortgezet speciaal onderwijs heeft 

behoefte aan praktijklokalen en 

voorzieningen voor arbeidstraining, zodat 

jongeren goed voorbereid kunnen worden 

op de periode na het verlaten van de school.

Huidige huisvesting
school
locatie

Dr. P.C.M. Bosschool (cluster 2)

Hommelseweg 403a

Bonte wetering 89

Aleida Gezinaschool (cluster 3)

Kemperbergerweg 3a (tot 182008)

Sg. Mariëndael (cluster 3)

wekeromseweg 6

De Radar/Arnhemse Buitenschool (cluster 4)

Bosweg 1

Julianalaan 1

doorwerthlaan 2

reigerstraat 11

gravenstraat 9a (verlaten per 182007)

De Stijgbeugel (cluster 2)

Hommelseweg 403

Spiekmanlaan 16

Sg. Mariëndael (cluster 3)

Heijenoordseweg 5a

Heijenoordseweg 9

De Radar/Arnhemse Buitenschool (cluster 4)

arnhemsestraatweg 29 Velp (bovenbouw)

Bakenbergseweg 76 (onderbouw)

Vijverlaan 30 (onderbouw)

De Radar/Arnhemse Buitenschool Onderbouw (cluster 4)

1.  Bakenbergseweg en Vijverlaan handhaven of

2.   andere locatie in arnhem (nieuwbouw)

Dr. P.C.M. Bosschool + De Winde en Diagnostisch Centrum

1.  Hommelseweg (aanpassen of nieuwbouw)

Tijdelijke huisvesting

Aleida Gezinaschool (cluster 3)

Sg. Mariëndael (cluster 3)

wekeromseweg 6

(aleida gezinaschool is verhuisd per 182008)

Sg. Mariëndael (cluster 3) 

nevenvestiging tussen rijn en waal ?

De Radar/Arnhemse Buitenschool (cluster 4)

arnhem noord:

1.  Bosweg 1 handhaven (eventueel op termijn verplaatsen) én

2.  doorwerthlaan 2 handhaven en aanpassen

arnhem Zuid

1.  Mr. d.U. Stikkerstraat (nieuwbouw)

De Stijgbeugel + De Marwindt (cluster 2)

1.  regiogemeente tussen rijn en waal (nieuwbouw) of

2.  arnhem Zuid  Schuytgraaf Centrum 

     (nieuwbouw) of 

3.  nijmegen  waalsprong (nieuwbouw) 

de Stijbeugel locatie Hommelseweg. Tijdelijke huisvesting

Sg. Mariëndael (cluster 3)

De Radar/Arnhemse Buitenschool Bovenbouw (cluster 4)

1.  Heijenoordseweg (nieuwbouw als onderdeel 

     van herontwikkeling Het dorp en terrein

     groot Klimmendaal) 

de radar/arnhemse Buitenschool Bovenbouw. Tijdelijke huisvesting

Toekomstige huisvesting
school
locatie (optie)
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op onderdelen zijn er nog meerdere wegen 

denkbaar. daar wordt verder onderzoek 

naar gedaan, maar de richtingen zijn wel 

bepaald.

in dit overzicht zijn geen aanpassingen voor 

het regulier onderwijs opgenomen. 

Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van 

passend onderwijs niet leidt tot een extra 

ruimtevraag of een behoefte aan ruimte 

voor specifieke voorzieningen in bestaande 

schoolgebouwen van het regulier 

onderwijs. Mochten uit voorbeeldprojecten 

andere conclusies komen, dan zal dat 

worden opgenomen in de toekomstvisie 

voor de huisvesting van het primair 

onderwijs. 

wat gaat het kosten? 
Voor het realiseren van de gewenste 

veranderingen in de huisvesting van het 

(voortgezet) speciaal onderwijs in arnhem is 

een investering tussen € 70 en € 92 miljoen 

nodig. 

de investeringsraming is gebaseerd op:

•	 bouw-	en	sloopkosten	volgens	de	

Vng normen (volledige nieuwbouw) 

•	 extra	kosten	door	toepassing	van	het	

arnhems Model (hogere kwaliteit)

•	 grondkosten	

•	 opslagen	voor	o.a.	kunst	en	

projectkosten

(Voortgezet) speciaal onderwijs vraagt veel 

ruimte, wat doorwerkt in de bouwkosten. 

Met een groepsgrootte tussen zes en twaalf 

leerlingen is de ruimtebehoefte twee tot 

drie keer zo hoog als in het reguliere 

onderwijs. dat verdient zich niet terug in 

substantieel kleinere lokalen. daarnaast 

hebben leerlingen meer uren lichamelijke 

opvoeding (en dus meer behoefte aan 

gymnastieklokalen) én is meer ruimte nodig 

voor docenten, begeleiders en verzorgers 

van leerlingen (orthopedagogen, 

psychologen, fysiotherapeuten, enz.). 

de investeringsraming is een zo goed 

mogelijke inschatting. Locatiekeuzes (wel of 

niet in arnhem bouwen), de uitwerking van 

de ideeën in bouwplannen, faserings

mogelijkheden en eventuele tijdelijke 

oplossingen zullen het uiteindelijke 

investeringsniveau bepalen.

planning en urgentie 
niet alles hoeft en kan tegelijk. Het 

uitwerken en realiseren van bouwplannen 

vergt in ieder geval minimaal vier jaar. 

de meeste urgentie hebben:

•	 andere	huisvesting	voor	de	bovenbouw	

van het voortgezet speciaal onderwijs 

van de radar/arnhemse Buitenschool. 

deze is momenteel tijdelijk gevestigd in 

een aangepast kantoorgebouw in Velp 

dat in 2012 moet worden verlaten.

•	 andere	huisvesting	voor	de	vestiging	van	

de dr. p.C.M. Bosschool (speciaal 

onderwijs voor leerlingen met auditieve 

en communicatieve beperkingen) aan de 

Bonte wetering. reden hiervoor is vooral 

dat de school een belemmering vormt 

voor de gewenste verbetering van de 

leefbaarheid van de geitenkamp.

de realisering van deze projecten is niet los 

te zien van andere ontwikkelingen. Zo is de 

herhuisvesting van de radar/arnhemse 

Buitenschool onderdeel van gewenste 

gezamenlijke nieuwbouw met de Scholen

gemeenschap Mariëndael. 

de herhuisvesting van de dr. p.C.M. 

Bosschool is mogelijk alleen te realiseren als 

eerst een deel van de Stijgbeugel wordt 

verplaatst. er is wel een prioriteitsvolgorde 

van de projecten bepaald. die ziet er 

schematisch als volgt uit:

prioriteit

1 2 3 4

project 

Speciaal Onderwijs

dr. p.C.M. Bosschool + de winde en 

diagnostisch Centrum, Hommelseweg

de radar/arnhemse Buitenschool

 Bosweg

 doorwerthlaan

 Mr. d.U. Stikkerstraat

Voortgezet Speciaal Onderwijs

de Stijgbeugel + de Marwindt, 

nader te bepalen locatie

Scholengemeenschap Mariëndael + 

de radar/arnhemse Buitenschool 

– bovenbouw, Heijenoordseweg

de radar/arnhemse Buitenschool 

– onderbouw, nader te bepalen locatie

5  10 jaar< 5jaar > 10 jaar
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wie gaat dit betalen?
gemeenten zijn op grond van de wet 

verantwoordelijk voor het bieden van 

adequate onderwijshuisvesting. Zij krijgen 

voor deze taak ook geld van het rijk. in de 

hoogte van de gemeentefondsuitkering 

wordt rekening gehouden met het aantal 

leerlingen in het (voortgezet) speciaal 

onderwijs dat in arnhem naar school gaat. 

dus ook met alle leerlingen die uit de regio 

komen. 

de financiering van de vernieuwing zal 

daarom primair van de gemeente moeten 

komen. Maar het belang van de 

vernieuwing reikt verder dan arnhem en de 

omvang van de investering overstijgt de 

financiële draagkracht van de stad. arnhem 

kan deze ambitie dus niet alleen realiseren. 

ook anderen zullen moeten bijdragen om 

de toekomstvisie werkelijkheid te laten 

worden. naast de gemeentelijke middelen 

zijn op dit moment de volgende 

financieringsbronnen in beeld:

•	 opbrengsten	van	vrijvallende	locaties

•	 bijdragen	van	schoolbesturen

•	 bijdragen	van	de	provincie	Gelderland

•	 bijdragen	van	of	investeringen	door	

regiogemeenten

•	 bijdragen	van	anderen	(bijv.	

rijksoverheid) en subsidies.

al deze mogelijkheden zullen in een 

volgende fase worden verkend.

Vervolg
de toekomstvisie geeft de koers aan voor de 

huisvesting van het speciaal en voortgezet 

speciaal onderwijs in arnhem voor de lange 

termijn. een ambitieuze vernieuwing die in 

de komende jaren een hoge investering zal 

vergen. de ideeën worden in 2009 verder 

uitgewerkt. eind van dit jaar kan dan 

nauwkeuriger worden aangegeven welke 

richting de verschillende scholen op willen, 

wat daarin mogelijk is, wat de investerings

kosten zijn en hoe en op welke termijn die 

gefinancierd kunnen worden. 
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in arnhem volgen meer dan 2000 kinderen en jongeren met een beperking een vorm van speciaal onderwijs. op één van de speciale 

scholen in arnhem of met extra begeleiding in het reguliere onderwijs. 

Vier schoolbesturen (Viataal onderwijs, de onderwijsspecialisten, de Schreuderschool en de radar/arnhemse Buitenschool) verzorgen het 

onderwijsaanbod op vier scholen voor speciaal onderwijs (4  13 jaar) en drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (12  20 jaar), in 

beide gevallen verdeeld over 7 locaties. in onderstaand overzicht ziet u om welke scholen het gaat en het kaartje geeft aan waar de scholen 

staan.

Hoe ziet het arnhemse speciaal onderwijs er uit?

Schoolbestuur 

Viataal Onderwijs
Cluster 2

De Onderwijsspecialisten
Cluster 3

Stichting Schreuderschool
Cluster 3

De Radar/Arnhemse Buitenschool
Cluster 4

Scholen

dr. p.C.M. Bosschool

de Stijgbeugel

So Scholengemeenschap Mariëndael

VSo Scholengemeenschap Mariëndael

aleida gezinaschool

So de radar/arnhemse Buitenschool

VSo de radar/arnhemse Buitenschool

Speciaal onderwijs (So) (4  13 jaar)

Voortgezet Speciaal onderwijs (VSo) ( 12  20 jaar)


