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1 Inleiding  
 
 
1.1 Update 2019 
 
Twee en een half jaar na de vaststelling van het strategisch huisvestingplan, is het tijd voor een 
update. De belangrijkste aanleiding voor de update is dat de realisatie van de ambities vertraging 
heeft opgelopen. Dit vraagt om een bijstelling van de planning. Een tweede reden voor de update is 
de prijsontwikkeling in de bouw. Deze prijsontwikkeling maakt het noodzakelijk om de financiële 
aannames te herzien. Ten slotte geeft de ontwikkeling van het leerlingaantal ook aanleiding tot een 
update.  
 
De meerjarenbegroting is gebaseerd op het huisvestingsplan en de herziening is noodzakelijk om te 
komen tot een reële meerjarenbegroting. In het kader van de begroting 2020, wordt er een nieuwe 
meerjarenbegroting opgesteld. 
 
Alle onderdelen van het huisvestingsplan zijn geactualiseerd op basis van de stand van zaken en de 
kennis van 2019. 
 
 
1.2 Toekomstgerichte onderwijshuisvesting  
 
Het Esdal College telt circa 2.780 leerlingen, circa 317 personeelsleden en verzorgt voortgezet 
onderwijs op 6 locaties, verspreid over de regio Zuidoost Drenthe. Het Esdal College biedt 
toekomstgericht onderwijs op maat om zo de leerling te ondersteunen in opbouw van kennis en 
vaardigheden.  
 
Een belangrijk middel om onderwijs op maat te kunnen bieden, is de onderwijshuisvesting. 
Toekomstgericht onderwijs betekent dan ook toekomstgerichte huisvesting. Door ontwikkelingen als 
krimp, digitalisering en vaardigheidsgericht onderwijs, is er veel beweging. Die beweging zal niet 
vertragen, maar steeds meer versnellen. Huisvesting is in de basis minder flexibel dan het onderwijs. 
Dat benadrukt de urgentie te komen tot dit Strategisch Huisvestingsplan (SHP) om blijvend 
aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de demografie.  
 
 
1.3 Doel SHP Esdal College 2016 - 2025  
 
Het doel van het SHP is het geven van inzicht in de ambities, scenario’s en uitvoeringsplannen om de 
huisvesting aan te laten sluiten op de omvang en kwaliteitsbehoefte van het onderwijs. Het SHP sluit 
aan bij het Strategisch Beleidsplan 2016 – 2021. Dit document biedt inzicht in:  

- doelstellingen en ambities vanuit strategisch beleid; 
- strategische huisvestingsdoelen;  
- ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en de huisvesting;  
- huidige staat van locaties op het gebied van kwaliteit en exploitatie;  
- scenario’s voor toekomstgerichte huisvesting;  
- een masterplan met concrete stappen om te komen tot uitvoering van het SHP.  
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1.4 Werkwijze  
 
Het SHP is tot stand gekomen met behulp van ICS adviseurs. Zij hebben werkbijeenkomsten met de 
locatie-managementteams en het bestuur georganiseerd. Om inzicht te creëren in de kwaliteit en 
exploitatie van de locaties is een scan uitgevoerd. Leerlingenprognoses zijn door ICS adviseurs 
omgezet in ruimtebehoeften om zo dreigende leegstand in beeld te brengen. De uitgangspunten uit 
het vastgestelde Strategisch Beleidsplan 2016 – 2021 dienen als basis voor dit SHP. ICS adviseurs 
heeft vervolgens een concept SHP opgesteld. Deze is door de kerndirectie met het MT besproken. De 
resultaten van deze bespreking zijn door de kerndirectie verwerkt. Daarna is het concept SHP terzijde 
gelegd en is eerst het onderzoek naar de toekomst van het vmbo bb/kb afgerond. De uitkomsten van 
dit onderzoek zijn vervolgens verwerkt in het SHP.  

 

Het SHP is in mei/juni 2019 tegen het licht gehouden en daar waar nodig en gewenst aangepast op 

basis van de stand van zaken in het voorjaar van 2019. 
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2 Esdal College  
 
2.1 Missie en visie  
 
2.1.1 Missie  
Het Esdal College ondersteunt leerlingen bij de ontwikkeling van hun talenten. Samen met leerlingen 
werkt het Esdal College op een uitdagende wijze aan het realiseren van hun talenten. Het hoogst 
haalbare uit de leerling halen is waar het Esdal College voor gaat. Leerlingen die extra uitdaging of 
zorg nodig hebben, worden gefaciliteerd. Prestaties op niveau worden geëist van leerling en docent. 
Er wordt ingezet op persoonlijke ontplooiing van de leerling in de context van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.  
 
2.1.2 Visie  
Het Esdal College wil bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een 
belangrijke fase van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn 
voor de rest van hun leven. Daartoe wordt goed onderwijs en goede ondersteuning geboden op een 
fijne school vanuit de kernwaarden: inspireren, presteren en respecteren.  
 
2.1.3 4 Leidende principes  

1. Leerling staat centraal  
2. Onze docent maakt het verschil  
3. Verbinden met de omgeving van de leerling  
4. We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet  

 
 
2.2 Strategisch Beleidsplan 2016-2021  
 
De kernwaarden en principes zijn uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan. Om de directe relatie 
met het beleid te leggen, worden de belangrijkste aspecten met het oog op huisvesting hier 
beschreven:  
 
Voor de inrichting van het onderwijs binnen het Esdal College is veel aandacht voor verschillen. De 
mogelijkheid voor gepersonaliseerd onderwijs wordt geboden evenals de huisvesting die aansluit op 
de behoefte. Dat betekent onder andere het bieden van een diversiteit aan ruimten. Leerlingen 
worden breed gevormd en talenten worden benut. De omgeving waarin zij werken en leren 
inspireert de leerling het beste uit zichzelf te halen. Moderne voorzieningen, zoals een Chromebook, 
worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijs om daarmee aan te sluiten op de digitalisering. 
Docenten zijn in staat de leerling goed te begeleiden en te ondersteunen. Zij bezitten de kennis dat 
op een professionele en passende wijze te doen, waarbij de docent de ruimtelijke mogelijkheden 
benut. Het onderwijs en daarmee de leerling heeft, aansluiting bij de omgeving voor het verkleinen 
van barrières bij in- en uitstroom met het oog op een doorgaande leerlijn. Er wordt meer ingezet op 
de betrokkenheid van het bedrijfsleven in de regio om samenwerking mogelijk te maken.  
 
Van de leerling en docent wordt maximale inzet gevraagd om zo aan de hoge verwachtingen te 
kunnen voldoen en resultaten te behalen. Deze resultaten liggen naast de cijfers in de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerling.  
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Speerpunten Esdal College  
- Gezamenlijk vmbo van alle vo-scholen in Emmen is noodzakelijk.  
- De buitenlocaties worden zo lang mogelijk in stand gehouden.  
- Het Esdal College is financieel gezond en heeft een solide basis voor de toekomst.  
- Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij inkoop van goederen en diensten.  
- Al het onderwijs wordt gegeven in goed geoutilleerde lokalen, gebouwen en buitenterreinen.  
- De huisvesting van de locaties is gebaseerd op een huisvestingsplan voor de middellange 

termijn, dat rekening houdt met de ambities uit het strategisch beleidsplein, krimp en een zo 
breed mogelijk onderwijsaanbod in de regio.  

 
 
2.3 Strategische huisvestingsdoelen  
 
2.3.1 Fantastische leeromgeving!  
In 2025 is de ruimtelijke vertaling van het onderwijsconcept op alle locaties op orde. Het Esdal 
College biedt daarmee een inspirerende leeromgeving om leerlingen en docenten te activeren tot 
het leveren van prestaties. De leeromgeving is gericht op het primaire proces en sluit naadloos aan 
op het onderwijs. Binnen het Esdal College is een gezonde mix aan ruimte met veel activiteiten en 
prikkels als ook ruimten waar de leerling zich terug kan trekken om te kunnen concentreren op het 
werk. Tevens is het binnenklimaat optimaal voor goede werk- en leerprestaties.  
 
Het jaar 2019 is het derde jaar van uitvoering van het Strategisch Beleidsplan 2016-2021 waarin is 
benoemd dat de locaties goed uitgerust zijn voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs. De 
kwaliteit zit hem in de aandacht voor de leerling en het onderwijzen naar behoefte. Die behoefte 
wordt in de vorm van lesgeven meer en meer benadrukt. De indeling van gebouwen en lokalen 
behoeven een verbeterslag om ook ruimtelijk naar behoefte te kunnen onderwijzen. In Klazienaveen 
is dit gerealiseerd, maar de ambitie van alle locaties ligt op een vergelijkbaar niveau, zodat ook daar 
een optimale aansluiting van gebouw op onderwijs wordt gerealiseerd.  
 
Praktische uitwerking huisvestingsdoelen:  

- Er is veel beweging binnen het onderwijs, ook bij het Esdal College. Dat vraagt om eenvoudig 
aanpasbare omgevingen en daarmee een grote mate van flexibiliteit.  

- Met uitzondering van de locatie Klazienaveen vragen alle locaties om een vernieuwing in het 
ruimteconcept om optimaal aansluiting te vinden bij de onderwijskundige eisen.  

- Voor de locatie Borger is een renovatie dan wel nieuwbouw noodzakelijk om de locatie op 
langere termijn in stand te houden 

- Een alternatief voor de Weerdingerstraat moet worden gevonden vanwege de beperkte 
functionaliteit en ruime leegstand die verder zal toenemen.  

- Het onderwijs zal altijd in balans moeten zijn met de fysieke leeromgeving. Aanpassingen van 
de leeromgeving vinden alleen plaats wanneer het onderwijskundig concept voor de locatie 
is uitgewerkt.  

 
2.3.2 Breed onderwijsaanbod  
In 2025 biedt het Esdal College een breed onderwijsaanbod in opleiding, niveau en talent om de 
leerling in Zuidoost Drenthe de kans te bieden die hij of zij verdient. Dit doet het Esdal College vanuit 
haar visie op de onderwijsverantwoordelijkheid van het voortgezet onderwijs, omdat zij vindt dat 
ook in deze regio een breed aanbod moet zijn geborgd. Daar waar het in stand houden van bepaalde 
onderwijsrichtingen in het kader van (financiële) levensvatbaarheid onverantwoord is, zal het Esdal 
College op zoek gaan naar mogelijke samenwerkingsvormen met andere scholen om alsnog het 
brede aanbod te kunnen behouden.  
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In 2019 is het brede onderwijsaanbod reeds aanwezig. Er zijn keuzen gemaakt met betrekking tot het 
aanbod vmbo bb/kb om het brede aanbod in Emmen voor de toekomst te behouden. De aandacht 
gaat met name uit naar het Esdal Vakcollege Emmen, gevestigd aan de Weerdingerstraat. Het 
behouden van het Esdal Vakcollege Emmen op deze locatie en in deze vorm is niet langer haalbaar 
en wenselijk. De aanstaande nieuwbouw op de Campus zorgt voor zekerheid in het voortbestaan van 
de opleidingen die verzorgd worden door het Vakcollege.  
 
Er is structureel overleg met andere scholen gericht op het in stand houden van een brede 
onderwijsinfrastructuur die aansluit bij de regionale behoeften waarbij er keuze is voor leerlingen en 
er ruimte is voor innovatie. Na het Convenant over het vmbo bb/kb is het noodzakelijk aandacht te 
besteden aan andere opleidingen en daarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen als 
besturen van de vo-scholen.  
 
Praktische uitwerking huisvestingsdoelen:  

- De realisatie van de nieuwbouw voor het Vakcollege.  
- De praktijkruimten blijven up-to-date om aansluiting te vinden bij de laatste ontwikkelingen 

en daarmee ook de kwaliteit binnen het brede onderwijsaanbod te behouden. Hier liggen 
kansen door samenwerking met bedrijven. De samenwerking met bedrijven wordt daarom 
meer en meer gezocht. Dit in combinatie met de plannen voor Sterk Techniek en het starten 
met het (examen)vak T&T op de locatie Boermarkeweg. 

- Breed onderwijsaanbod blijft in stand onder voorwaarde van kwalitatief goed onderwijs en 
een gezond financieel kader.  

 
2.3.3 Thuisnabij onderwijs: dichtbij & kleinschalig  
In 2025 is de behoefte van de leerling het fundament voor het onderwijs en de huisvesting binnen 
het Esdal College. De leerling wordt geïnspireerd tot persoonlijke ontwikkeling en wordt een veilige 
thuishaven geboden. De ruimtelijke opzet van gebouw en indeling zorgt voor kleinschaligheid. Dat 
sluit het centreren van het onderwijs binnen schoolgebouwen met volume niet uit, omdat de 
kleinschaligheid ook daar kan worden gerealiseerd.  
 
De school is thuisnabij met regionale spreiding van de vestigingen mits dit kwalitatief en financieel 
verantwoord is. De verbondenheid met ouders is groot waardoor het Esdal College in samenwerking 
met de ouders de leerling optimaal kan faciliteren in zijn of haar ontwikkeling. Het Esdal College is 
verbonden met de omgeving en daarmee met de samenleving, het primair onderwijs, 
vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.  
 
In 2019 beschikt het Esdal College over zeven schoollocaties en één centrale administratie in 
Zuidoost Drenthe. Het Esdal College zet in op behoud van de schoollocaties met uitzondering van de 
Weerdingerstraat en de Angelsloërdijk, zoals eerder benoemd. Voor de bestaande schoollocaties 
geldt dat er leegstand ontstaat waardoor het versterken van de locaties hoog op de agenda staat. 
Mogelijke samenwerking met primair onderwijs maken daar onderdeel vanuit met het oog op een 
doorgaande leerlijn.  
 
Praktische uitwerking huisvestingsdoelen:  

- De centrale administratie wordt gehuurd van de Gemeente Emmen. De huurovereenkomst 
eindigt in 2019. De locatie wordt (tijdelijk) ondergebracht in de Angelsloërdijk waarna de 
huidige locatie van de centrale administratie wordt afgestoten. Na het vertrek zal de 
Gemeente Emmen, als eigenaar, deze locatie slopen.  

- Het Esdal College streeft naar behoud van de vestigingen (m.u.v. Weerdingerstraat en de 
Angelsloërdijk) mits kwalitatief en financieel verantwoord.  
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2.3.4 Kwaliteitsschool  
In 2025 staat het Esdal College bekend om de kwaliteit van het onderwijs zonder dat daarbij een 
drempel wordt gecreëerd om in te stromen in de school. Het Esdal College vraagt van haar leerling 
en docent de ambitie en een hoge inzet om de kwaliteit van de school te waarborgen. Kwaliteit is 
naast het behalen van cijfermatige prestaties ook het bieden van maatwerk en (h)erkennen van het 
talent van iedere leerling, ook wanneer de cijfers minder goed zijn dan gehoopt. Daarnaast uit de 
kwaliteit van het onderwijs zich in de aansluiting op de arbeidsmarkt en de regionale arbeidsmarkt in 
het bijzonder.  
 
In 2019 staat het Esdal College bekend om kwaliteit en is het Esdal College een school die om ambitie 
vraagt. Het is dan ook de wens de kwaliteit in te zetten voor een positieve beeldvorming van de 
school in plaats van het opwerpen van een drempel richting de leerling. Naast de aanwezigheid van 
kwaliteit zal het ingezet worden als instrument voor het werven van leerlingen. Kwaliteit is meer dan 
alleen cijfers!  
 
Praktische uitwerking huisvestingsdoelen:  

- De kwaliteit komt tot uitdrukking in een professionele maar vriendelijke uitstraling van de 
onderwijshuisvesting. Dit heeft zowel betrekking op de schil van de gebouwen alsook de 
ruimtelijke indeling met het oog op creëren van een thuisbasis voor de leerling. Daar waar 
ingrepen of onderhoud wordt uitgevoerd, is kwaliteit en uitstraling onderdeel van gesprek.  

 
2.3.5 Financiën op orde  
In 2025 is sprake van een gezonde financiële positie. De huisvesting is op orde gebracht met de 
vergoeding voor materiële instandhouding, aangevuld met een bewuste toevoeging van de 
beschikbare middelen om het gewenste onderwijsconcept mogelijk te maken. Er is helderheid over 
opbrengsten en kosten om te kunnen sturen op optimalisering waar het gaat om het 
huisvestingsbudget.  
 
In 2019 en verder groeit de overmaat in ruimte waardoor de vergoeding voor materiële 
instandhouding en de kosten voor het vastgoedbezit meer uiteen dreigen te lopen. Daarnaast vraagt 
de huisvesting een impuls voor een leeromgeving die past bij de onderwijsambitie. Deze ambitie gaat 
verder dan enkel het voldoen aan de normen voor veiligheid. Investeringen zijn noodzakelijk om 
daartoe te komen. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de effecten op de exploitatie wanneer 
keuzes voor het behouden en afstoten van locaties worden gemaakt.  
 
Praktische uitwerking huisvestingsdoelen:  

- Overcapaciteit wordt zoveel mogelijk voorkomen of ingevuld met andere opleidingen en 
functies (verhuur). Er wordt ingezet op effectief gebruik van ruimten.  

- De exploitatielasten zijn in balans met de vergoeding, aangevuld met bewuste keuzes voor 
toevoeging van kwaliteit en inzicht in de kosten daarvan.  

- Sturing op investering en exploitatie is noodzaak om naast kwalitatieve overwegingen de 
financiën op een juiste wijze op te nemen in de besluitvorming omtrent huisvesting.  
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3 Context  
 
3.1 Demografie vo-scholen Zuidoost Drenthe  
 
In 2025 gaan er circa 8.800 leerlingen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Zuidoost 
Drenthe. Dit is een daling van het aantal leerlingen van 25% ten opzichte van het aantal in 2016 en 
14% ten opzichte van 2019. Met circa 37.000 m² oppervlakte aan onderwijsruimte (exclusief sport) 
zou dat voor het Esdal College betekenen dat er 15.000 m² aan onderwijsruimte moet worden 
bekostigd zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Deze ontwikkeling benadrukt de urgentie 
van het voorliggende strategisch huisvestingsplan.  
 
In 2019 gaan 10.000 kinderen naar het voortgezet onderwijs in Zuidoost Drenthe. In de jaren voor 
2016 was er sprake van een relatief stabiel aantal leerlingen waardoor er van de noodzaak van 
heroverweging in huisvesting nog weinig sprake was. Duidelijk was dat het in stand houden van het 
aanbod vmbo bb/kb profielen in Emmen niet meer houdbaar was. Om die reden is er in 2017 een 
Convenant tussen de vo-scholen in Emmen afgesloten waarin de verdeling (uitruil) van de vmbo 
profielen is vastgelegd. Het doel van het Convenant is het in standhouden van een breed vmbo bb/kb 
opleidingsaanbod in de regio.  
 

 
 
 
3.2 Bekostiging onderwijshuisvesting  
 
Er is een directe relatie tussen het leerlingenaantal en de vergoeding welke ontvangen wordt voor de 
materiële instandhouding van de huisvesting. De vergoeding zou daarmee in directe relatie staan tot 
de kosten voor onderhoud, schoonmaak en energie en overige exploitatiekosten. De vergoeding 
blijkt vaak niet toereikend voor de volledige exploitatie, afhankelijk van de periode waarin de 
onderhoudscyclus zich bevindt. In het kader van dit strategisch huisvestingsplan is het belangrijk op 
zoek te gaan naar een juiste balans tussen het aantal leerlingen en de oppervlakte aan huisvesting. 
Dat wil zeggen dat er bewust kan worden gekozen voor een overmaat in ruimte om zo de ambities 
omtrent het onderwijsconcept te faciliteren met ruimte. De keerzijde van overmaat in huisvesting is 
dat er meer geld naar huisvesting gaat dan waar de school vergoeding voor ontvangt, waardoor er 
minder geld beschikbaar is voor het primaire proces (personeel). Het Esdal College zoekt naar een 
optimale mix tussen onderwijsconcept en huisvesting.  
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4 Analyse & scenario’s locaties Esdal College  
 
4.1 Oosterstraat 
  
Technische staat en functionaliteit gebouw  
De locatie Oosterstraat is gebouwd in 2000 en is 
technisch in een goede staat. De installaties wijken 
qua technische beoordeling af van het gebouw en 
vormen daarmee een aandachtspunt in de 
optimalisatie van het gebouw.  
 
 
Functioneel voldoet de Oosterstraat, maar er is ruimte 
voor verbetering. Dit geldt voor het binnenklimaat 
alsook voor de functionaliteit in het kader van 
onderwijskundige ambitie. Het gebouw biedt de 
mogelijkheid tot breed gebruik, maar ook hiervoor 
geldt dat optimalisatie mogelijk is.  
 

 
 
 
Exploitatie  
In de exploitatie van de Oosterstraat valt op dat de 
kosten voor onderhoud onder het kostenkengetal 
blijven.  
 
 
  

Exploitatie per m2 per jaar

Kosten Kengetal

Onderhoud (2019-2036) 23€          36€          

Dagelijks onderhoud 1€            4€            

Schoonmaak 18€          15€          

Overige beheer 2€            pm

Gas & elektra 11€          12€          

Totaal 55€          67€          
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Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte  
De leerlingenprognose door Planning Verband Groningen (2019-2034) bevat een gecombineerde 
prognose van locatie Oosterstraat en locatie Angelsloërdijk. Om toch inzicht te verkrijgen in de  
behoefte per locatie is op basis van de DUO prognoses een verdeling gemaakt. Onderstaand betreft 
de prognose van de Oosterstraat. 
 

 
 
Scenario Oosterstraat: Intensiveren gebruik locatie Oosterstraat  
De ruimtebehoefte is, op basis van de normen, op de locatie Oosterstraat in het schooljaar 
2018-2019 229 m² hoger dan de beschikbare ruimte. Echter op basis van de functionaliteit en het 
onderwijskundig concept van de havo/vwo zal dit meer zijn. In het schooljaar 2025-2026 is er een 
leegstand van 5% oplopend naar 10%, circa 900 m², in 2037. 
 
Door deze leegstand is het scenario voor de Oosterstraat  

- Huisvesten van de volledige bovenbouw havo/vwo met ingang van schooljaar 2023-2024; 
  

Een groot deel van de bovenbouw havo/vwo is op dit moment gehuisvest in de locatie 
Angelsloërdijk. Het streven is gefaseerd de komende jaren steeds minder leerlingen en medewerkers 
onder te brengen in de locatie Angelsloërdijk. Uiteindelijk zal bij de start van het schooljaar 2023 de 
gehele bovenbouw gehuisvest zijn in de Oosterstraat.  
 
Na 2025 ontstaat er een beperkte overmaat, deze zou benut kunnen worden als overloop 
(medegebruik) voor de gehele campus en de huisvesting van taalklassen. (ISK) 
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4.2 Angelsloërdijk 
 
Technische staat en functionaliteit gebouw  
Dit gebouw, dat dateert uit 1985 is in een zeer matige 
staat en voldoet nog net aan de eisen die 
onderwijskundig aan het gebouw worden gesteld. 
Sinds de bouw heeft er geen levensduur verlengde 
renovatie plaatsgevonden daar waar dit na 25 jaar 
gebruikelijk is voor dergelijke accommodaties. 
Inmiddels is het gebouw meer dan 30 jaar oud en is 
het technisch sterk verouderd. De buitenzijde is door 
het regulier onderhoud op peil. De binnenzijde en 
installaties daarentegen worden als onvoldoende 
beoordeeld. Ondanks de slechte technische staat 
heeft het gebouw een redelijk binnenklimaat.  
Bij behoud van het gebouw is levensduur verlengende renovatie noodzakelijk.  
 

 
Exploitatie  
Ondanks de matige staat van het gebouw zijn de onderhoudskosten voor de komende 10 jaar 
conform kostenkengetal. De energiekosten zijn lager dan gebruikelijk. Een mogelijke verklaring is dat 
het schoolgebouw niet volledig wordt gebruikt voor het onderwijs en daardoor de kosten lager 
liggen. 
 
 
Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte  
In 2019 ligt de ruimtebehoefte meer dan 50% lager dan de beschikbare ruimte. Op dit moment wordt 
9% van deze “overmaat” verhuurd aan Renn4 (de Atlas).  
Door de leerlingendaling zal de behoefte dalen en staat vanaf 2025 meer dan 60% van het gebouw 
leeg. Hoewel de exploitatiekosten per vierkante meter lager zijn dan de benchmark is het gebouw 
vanwege haar leegstand kostbaar. Immers, voor leegstand krijgt het Esdal College geen 
exploitatievergoeding. Deze locatie is dan ook een urgente uitdaging waar het gaat om de financiële 
levensvatbaarheid te meer vanwege de benodigde renovatie 
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Scenario Angelsloërdijk: Tijdelijke functie gevolgd door afstoten 
De locatie zal de tijdelijke huisvesting verzorgen 

- voor de bovenbouw locatie Oosterstraat, zie scenario Oosterstraat; 
- voor de centrale administratie. 

 
De komst van de centrale administratie zal de leegstand tot 2022 nog reduceren met 10%. Bij 
uitvoering van dit scenario zal de Angelsloërdijk vanaf schooljaar 2024 niet meer nodig zijn als 
onderwijshuisvesting. Het gebouw zal dan onttrokken worden aan de onderwijsfunctie en zal door 
het claimrecht van de gemeente Emmen in eigendom terugvallen van de gemeente. Omdat het 
gebouw op de campus is gelegen, is een alternatieve aanwending op initiatief van de gemeente niet 
wenselijk. Hier is reeds overleg over met de gemeente Emmen en daaruit is duidelijk geworden dat 
er plannen zijn voor woningbouw en zal het pand gesloopt gaan worden. Als de gemeente Emmen 
het gebouw in gebruik wil houden na 2024 dan is een levensduur verlengende renovatie 
noodzakelijk.  
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4.3 Boermarkeweg  
 
Technische staat en functionaliteit gebouw  
Het gebouw, zijnde locatie Boermarkeweg, is in 
1995 gebouwd en is in een goede technische 
staat. De installaties zijn voldoende, maar 
komen in aanmerking voor optimalisatie. Dit is 
niet meer dan logisch gezien de leeftijd van het 
gebouw. In de basis wordt voor installaties een 
afschrijvingstermijn bepaald van 15 jaar daar 
waar het gebouw afgeschreven wordt in 40 jaar 
rekening houdend met een renovatie in jaar 25.  
In 2005 hebben verbouwingen plaatsgevonden evenals in 2008 vanwege schade door brand. 
Functioneel voldoet de locatie, maar is optimalisatie nodig om tot een beter onderwijsgebouw te 
komen. Zowel binnen het huidige als geambieerde onderwijs is er qua ruimtelijke opzet ruimte voor 
verbetering.  

 
 
Exploitatie  
In de exploitatie valt op dat de kosten voor 
onderhoud ruim onder de benchmark liggen. 
Oorzaak kan zijn dat de verbouwingen ervoor 
hebben gezorgd dat de onderhoudskosten zijn 
beperkt. Een andere oorzaak is dat er een beperkt 
aantal grote uitgaven zijn gepland voor de 
komende 15 jaar. Belangrijk is te realiseren dat de 
grote uitgaven naar verwachting in de volgende 
10-jaars periode zullen vallen. Het kengetal geeft 
een richtbedrag voor een jaarlijkse reservering van de onderhoudskosten om de volledige 40-jaars 
cyclus te ondervangen. Het kengetal is gebaseerd op een schoolgebouw niet jonger dan 10 jaar. Voor 
nieuw gebouwde scholen wordt uitgegaan van een bandbreedte aan onderhoudskosten van €20,- tot 
maximaal €40,- per m² bruto vloeroppervlak.  
 
 
  

Exploitatie per m2 per jaar

Kosten Kengetal

Onderhoud (2019-2036) 16€          36€          

Dagelijks onderhoud 3€            4€            

Schoonmaak 19€          15€          

Overige beheer 4€            pm

Gas & elektra 12€          12€          

Totaal 54€          67€          
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Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte  
De locatie Boermarkeweg maakt nog gebruik van een (groot) lokaal van de locatie Angelsloërdijk. 
Door de daling in het aantal leerlingen is de ruimtebehoefte vanaf lesjaar 2018 gelijk aan de 
beschikbare capaciteit en zal naar verwachting verder dalen. In 2025 wordt leegstand van 24% 
verwacht.  
 

 
Scenario Boermarkeweg: Intensiveren gebruik locatie Boermarkeweg zonder uitbreiding  

Vanaf het schooljaar 2018-2019 sluit de ruimtebehoefte binnen de Boermarkeweg aan op de 
beschikbare ruimte. Daarna ontstaat er leegstand die in 2025 24% zal bedragen. Deze leegstand zou 
gebruikt kunnen worden voor het toevoegen van functies. Een mogelijkheid is vanaf 2020 structureel 
lokalen in te zetten voor de taalklas. Als in de toekomst mocht blijken dat vanwege de financiële 
levensvatbaarheid de regionale locaties niet in stand gehouden kunnen worden, kan het huisvesten 
van deze leerlingen binnen de Boermarkeweg een optie zijn.  
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4.4 Weerdingerstraat  
 
Technische staat en functionaliteit gebouw  
Het gebouw aan de Weerdingerstraat voldoet, waar het gaat 
om de technische staat van de buitenzijde van het pand. De 
installaties en binnenzijde zijn onvoldoende en zijn aan 
levensduur verlengende renovatie toe indien het pand wordt 
behouden. Functioneel is het pand beneden de maat en past 
het niet meer bij het onderwijs en is niet meer geschikt voor 
het Esdal College. Ook het binnenklimaat is onvoldoende om 
de leerling optimaal te kunnen laten presteren. Op basis van 
de functionaliteit mag worden geconcludeerd dat de locatie 
Weerdingerstraat niet voldoet als een locatie van het Esdal 
College.  

 
 
Exploitatie  
De exploitatiekosten per vierkante meter zijn ten 
opzichte van het kostenkengetal laag te noemen. 
Met name de onderhoudskosten vallen daarin op, te 
meer vanwege de matige technische staat van het 
gebouw. Een verklaring is dat het gebouw grote 
(verkeers)ruimten bevat waardoor de kosten 
verdeeld kunnen worden over een groot aantal 
vierkante meters. Daarnaast zal rekening gehouden 
zijn met het feit dat het pand functioneel is 
afgeschreven, waardoor enkel het regulier onderhoud is meegenomen om het pand in stand te 
houden. Grote investeringen worden niet meer gedaan.  
 
 
Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte  
Hoewel de exploitatiekosten per vierkante meter beperkt zijn is het gebouw duur te noemen. Dit 
heeft te maken met het feit dat de ruimtebehoefte slechts 31% is van de beschikbare ruimte en zal 
afnemen tot 28% in 2025. De exploitatievergoeding die het Esdal College ontvangt op basis van het 
aantal leerlingen is dus ruim onvoldoende om de kosten van de Weerdingerstraat te dekken. Vanaf 
2018 wordt 5% van de overmaat verhuurd aan een dansschool.  
 
 
 
 
 
 

Exploitatie per m2 per jaar

Kosten Kengetal

Onderhoud (2019-2036) 16€          36€          

Dagelijks onderhoud 1€            4€            

Schoonmaak 11€          15€          

Overige beheer 1€            pm

Gas & elektra 10€          12€          

Totaal 39€          67€          
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Scenario Weerdingerstraat: Afstoten – nieuwbouw op de campus  
In het kader van de samenwerking met de andere vo-scholen in Emmen heeft er een uitruil/verdeling 
van het opleidingsaanbod (profielen) plaatsgevonden. De noodzaak voor nieuwbouw is er al heel 
lang en vanaf 2016 (start van die SHP) is er intensief overleg gevoerd met de gemeente Emmen om 
vanaf 2018 3 profielen aan te bieden in Emmen op een nieuw te realiseren locatie op de campus, 
Angelsloërdijk 13b. Het is niet gelukt dit te realiseren. Pas in het voorjaar van 2019 heeft het 
gemeentebestuur besloten de middelen toe te kennen. Realisatie is nu op zijn snelst mogelijk eind 
2020. Deze vertraging leidt tot meerkosten vanwege de stijging van de bouwprijzen.  
Bij uitvoering van dit scenario zal de Weerdingerstraat vanaf schooljaar 2020-2021 niet meer nodig 
zijn als onderwijshuisvesting. Het gebouw zal dan onttrokken worden aan de onderwijsfunctie en zal 
door het claimrecht van de gemeente de locatie in eigendom terugvallen van de gemeente. De 
opbrengst van de verkoop van het gebouw door de gemeente kan dan aangewend worden voor de 
nieuwbouw van het vmbo bb/kb aan de Angelsloërdijk 13b.  
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4.5 Klazienaveen  
Nieuwbouw Klazienaveen  
In 2015 is het schoolgebouw opgeleverd en in gebruik 
genomen door het Esdal College. Het gebouw is volledige 
geoutilleerd op het huidige onderwijsconcept en biedt 
ruimte voor de ontwikkelingen naar de toekomst. De 
eerste ervaringen van leerling en docent zijn zeer goed 
waarbij een thuisgevoel wordt ervaren ondanks de grootte 
en het multifunctioneel gebruik van de locatie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Exploitatie  
De exploitatiekosten per vierkante meter zijn ten 
opzichte van de het kostenkengetal laag te noemen. Dit 
komt omdat het een relatief nieuw schoolgebouw 
(2015) is, wat aan recente duurzaamheideisen voldoet 
en de komende 20 jaar nog geen groot onderhoud 
behoeft. 
  
 
 
 
 
Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte  
Bij de nieuwbouw is bewust gekozen voor een overmaat in oppervlakte om het onderwijsconcept 
mogelijk te maken. Door de daling in het aantal leerlingen zal deze overmaat toenemen en 
uiteindelijk boven de benodigde oppervlakte uitkomen van de onderwijsambitie.  
 

 
 
  

Exploitatie per m2 per jaar

Kosten Kengetal

Onderhoud (2019-2036) 7€            36€          

Dagelijks onderhoud 3€            4€            

Schoonmaak 17€          15€          

Overige beheer 2€            pm

Gas & elektra 6€            12€          

Totaal 35€          67€          
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Scenario Klazienaveen: inhuizing primair onderwijs en optimaliseren gebruik  
De overmaat aan ruimte die de komende jaren in de school zal ontstaan, biedt kansen voor het 
realiseren van een doorgaande leerlijn door het onderbrengen van het primair onderwijs in het 
schoolgebouw. Hiervoor is in 2017 een onderzoek gestart wat is uitgevoerd door ICS adviseurs in 
opdracht van het primair openbaar onderwijs en het Esdal College. Op basis van de 
onderzoekresultaten is een voorkeursscenario bepaald en is er in april 2018 een 
huisvestingsaanvraag ingediend bij de gemeente Emmen. De reden van de afwijzing was 
onvoldoende financiële middelen. Voor 2019 is de aanvraag opnieuw ingediend. In november 2019 
zal duidelijk worden of de inhuizing in combinatie met nieuwbouw voor het POI door zal gaan. 
Daarnaast blijft er ingezet worden op samenwerking met dagopvang en maatschappelijke 
organisaties om zo te komen tot een multifunctionele accommodatie. De functies kunnen elkaar 
versterken, waardoor locatie Klazienaveen ook over 20 jaar een levendige en levensbestendige 
locatie blijft. In de bovenstaande grafiek wordt de beschikbare ruimte in de komende jaren getoond 
waarbij uit is gegaan van een opslag van 20% (aanname) ten behoeve van het onderwijsconcept.  
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4.6 Oosterhesselen  
 
Technische staat en functionaliteit gebouw  
Het schoolgebouw in Oosterhesselen is gebouwd in 1965 
en is in 1982 en 2001 aangepast en gerenoveerd. Het 
gebouw volstaat als onderwijsgebouw waar het gaat om de 
technische staat. Het binnenklimaat wordt met name in 
warme dagen op de bovenverdieping als slecht ervaren. Er 
is een plat dak en er zijn beperkte 
verkoelingsmogelijkheden. Het klimaat op de begane grond 
voldoet. Het gebouw sluit goed aan bij de huidige 
onderwijskundige ambitie.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exploitatie  
De exploitatiekosten lopen op de onderdelen 
onderhoud en energie uiteen ten opzichte van het 
kengetal. De isolatiewaarde (duurzaamheid) van het 
gebouw is laag. Bij verbouwing in de toekomst is het 
daarom zaak duurzaamheidsmaatregelen toe te 
passen. Hierbij dient wel rekening gehouden te 
worden met de verwachte levensduur van het pand 
en de locatie als onderwijsgebouw.  
 
 
Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte  
De locatie Oosterhesselen sloot de afgelopen jaren goed aan bij de ruimtebehoefte van het aantal 
leerlingen. De komende 10 jaar zal de ruimtebehoefte aanzienlijk dalen waardoor er in 2025 sprake is 
van bijna 18% leegstand. De financiële levensvatbaarheid komt daarmee in het geding, te meer 
vanwege het aantal leerlingen dat richting de ondergrens gaat voor het in stand kunnen houden van 
een school waarbij de ambities van het Esdal College worden bewerkstelligd. 
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Scenario Oosterhesselen: inhuizing Bibliotheek 
De toekomstige leegstand in Oosterhesselen maakt dat er kritisch gekeken moet worden naar de 
financiële levensvatbaarheid van de locatie. Het Esdal College zet in op kleinschaligheid en thuisnabij 
en zet daarmee in op het behoud van de regionale vestigingen. Oosterhesselen zal zich moeten 
richten op een behoud van het aantal leerlingen, dus behoud van het marktaandeel. Bij een te laag 
marktaandeel is de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving, een voorwaarde voor de 
onderwijsambitie van het Esdal College, in geding. In 2019 heeft de gemeenteraad van Coevorden 
besloten tot de verhuizing van de Bibliotheek naar de locatie. Hiermee is het voornemen om het 
oudste gebouwdeel (4 lokalen) in 2019 te slopen van de baan. In combinatie met de komst van de 
Bibliotheek vindt er een beperkte revitalisatie van het gebouw plaats. De verbouw die nodig is voor 
de komst van de Bibliotheek zal in 2019 plaatsvinden. De komst van de Bibliotheek is om 
onderwijsinhoudelijke reden heel mooi, maar zorgt daarnaast ook voor het voorkomen van 
toekomstige leegstand. 
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4.7 Borger  
Technische staat en functionaliteit gebouw  
Het schoolgebouw in Borger is gebouwd in 1929 en is 
in de jaren 1994 en 2005 gerenoveerd. Om het pand 
weer in een goede technische staat te brengen zijn 
investeringen in installaties en dakbedekking 
noodzakelijk. De buitenzijde werd in 2016 aangepakt 
middels een schilderbeurt. In zijn geheel volstaat het 
gebouw waar het gaat om de technische staat. 
Functioneel is de locatie onvoldoende als 
ondersteuning op het bied van goed en gezond 
onderwijs. 
Het binnenklimaat is niet optimaal evenals de indeling om onderwijskundige ambities waar te 
kunnen maken. Het pand biedt daarbij beperkte mogelijkheid voor multifunctionele inzetbaarheid. 
De locatie Borger is dan ook in functionele zin toe aan vernieuwing en vraagt daarmee om een 
investering in het gebouw.  

 
Exploitatie  
De onderhoudslasten van het gebouw komen 
redelijk overeen met de benchmark en zijn daarmee 
niet opmerkelijk. De hogere energielasten zijn een 
gevolg van de lage isolatiewaarde van het gebouw. 
 
 
 
 
   
Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte  
De locatie in Borger is in verhouding tot de ruimtebehoefte te klein bemeten. Dit is de afgelopen 
jaren ‘opgelost’ met een aantal noodlokalen. Bij gelijkblijvende situatie levert dit als voordeel op dat 
de school ook in de toekomst qua oppervlakte past bij het aantal verwachte leerlingen. Er zal slechts 
een beperkte leegstand ontstaan.  
 

 
 

Exploitatie per m2 per jaar

Kosten Kengetal

Onderhoud (2019-2036) 33€          36€          

Dagelijks onderhoud 2€            4€            

Schoonmaak 18€          15€          

Overige beheer 2€            pm

Gas & elektra 22€          12€          

Totaal 77€          67€          
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Scenario Borger: Nieuwbouw 
Het schoolgebouw in Borger is toe aan renovatiewerkzaamheden gezien de technische staat evenals 
een verbetering van de functionaliteit. Een levensduur verlengende renovatie is dan ook noodzakelijk 
maar dit is in verhouding kostbaarder dan nieuwbouw. Na het vaststellen van het SHP is in 2017 het 
overleg met de gemeente Borger-Odoorn gestart over de toekomst van de locatie. Dit heeft geleid 
tot een gezamenlijk opdracht aan ICS adviseurs voor het doen van een studie. Deze studie heeft 
uitgewezen dat nieuwbouw op het terrein nabij de brandweerkazerne het voorkeursscenario is. Het 
gemeentebestuur heeft deze aanbeveling overgenomen. Het voornemen is om in 2020 een 
voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen en in 2021 de resterende middelen voor de 
nieuwbouw. De realisatie zou dan kunnen plaatsvinden in schooljaar 2021-2022 als de gemeenteraad 
instemt met de plannen. Hiermee is de toekomst van de locatie veiliggesteld. De locatie Borger is een 
levend voorbeeld van kleinschaligheid en thuisnabij en is daarmee een unieke kwaliteit van het Esdal 
College.   
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4.8 Centrale administratie  
 
Technische staat en functionaliteit gebouw  
De centrale administratie is gehuisvest op de campus aan de Angelsloërdijk 13b. Deze accommodatie 
werd tot 1 augustus 2016 gedeeld met het dienstencentrum van het Samenwerkingsverband 
Zuidoost Drenthe. Het betreft een oud schoolgebouw dat technisch sterk is verouderd. Het gebouw 
doet dienst als kantoorruimte, maar sluit voor wat betreft de functionaliteit daar niet op aan. De 
omgeving is onderwijsgericht bemeten waardoor er geen sprake is van efficiënt ruimtegebruik. De 
ruimtebehoefte is dan ook lager dan de ruimte die in gebruik is.  
 

 
 
Exploitatie  
De exploitatiekosten per vierkante meter zijn beperkt in 
verhouding tot de kengetallen. Over de gehele linie is er 
sprake van lagere kosten. Dit komt doordat er de laatste 
jaren alleen het hoogst noodzakelijk onderhoud wordt 
gepleegd. Daarnaast worden niet gebruikte delen van het 
gebouw niet meer verwarmd. 
 
 
Scenario centrale administratie:  
Voor de centrale administratie zijn er in aansluiting op de voorgaande scenario’s dus twee stappen te 
zetten. In 2019 een verhuizing naar de locatie Angelsloërdijk en in 2021 een verhuizing naar de 
nieuwbouw van het Vakcollege. De huidige locatie kan dan gesloopt worden en op dit terrein kan 
mogelijk een speelveld gerealiseerd worden 
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5 Masterplan  
 
5.1  Intensiveren campus en in stand houden regiovestigingen  
In deze variant wordt de ruimte op de campus zo goed mogelijk benut, waarbij de locatie 
Oosterstraat en de locatie Boermarkeweg de sleutelrol voor huisvesting vervullen. Met het oog op de 
leerlingendaling en de staat van het gebouw, wordt de locatie Angelsloërdijk in 2024 afgestoten. De 
centrale administratie wordt tijdelijk verhuisd naar de locatie Angelsloërdijk en daarna in 2021 naar 
nieuwbouw van het Vakcollege. De nieuwbouw zal plaatsvinden op het terrein van de voormalige 
Muzeval naast de havo/vwo locatie. De locatie aan de Weerdingerstraat kan dan in 2021 worden 
afgestoten. De locatie Boermarkeweg blijft behouden. Vanaf 2021 zal het studieaanbod door het 
Esdal College in Emmen geheel worden verzorgd vanaf de Campus. 
 
De regionale vestigingen blijven in stand. De locatie Klazienaveen gaat verder met de realisatie van 
de plannen om het primair onderwijs in het gebouw toe te voegen om zo een doorgaande leerlijn te 
creëren. Voor Oosterhesselen geldt dat een deel van het gebouw aangepast en verhuurd zal gaan 
worden aan de Bibliotheek, hiermee wordt de toekomstige leegstand voorkomen. De locatie Borger 
komt voor wat betreft de oppervlakte sterk overeen met de ruimtebehoefte. Echter, het gebouw is 
onvoldoende functioneel voor onderwijs conform de normen van het Esdal College. De uitwerking 
van de voornemens voor de nieuwbouw in nabijheid van de brandweerkazerne en het OV-knooppunt 
moet leiden tot een verhuizing in 2023. 
   
In de onderstaande tabel de uitwerking van het Masterplan.  
 

 
 
  

Locatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Oosterstraat Inspassen havo/vwo Angelsloërdijk € 380.000 

Angelsloerdijk 13a Inpassen centrale administratie € 30.400  

Afstoten € 322.100

Boermarkeweg

Weerdingerstraat Afstoten € 759.192

Nieuwbouw € 7.435.897

Klazienaveen Inspassen nieuwe functies PO € 570.000

Oosterhesselen Inhuizing bibliotheek/ renovatie 50%€ 380.000

Renovatie 50% € 266.000

Borger Nieuwbouw € 4.802.000

Afstoten noodgebouw € 25.200

Angelsloerdijk 13b Sloop € 100.800

Nieuwbouw € 1.913.597

Investeringen totaal € 777.200 € 0 € 9.349.494 € 759.192 € 5.777.200 € 322.100 € 0

Investeringen Esdal College € 296.400 € 0 € 1.913.597 € 0 € 405.200 € 0 € 0

Investeringen Gemeente € 480.800 € 0 € 7.435.897 € 759.192 € 5.372.000 € 322.100 € 0
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De uitvoering van het Masterplan leidt tot forse reductie van het aantal bruto vierkante meter 
vloeroppervlak (bvo). In de volgende tabel is reductie per jaar weergegeven, in vierkante meter en 
percentage. 
 

 
 
 
 
  

Locatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Oosterstraat

 

Angelsloerdijk 13a  

3.835-         

Boermarkeweg

Weerdingerstraat 9.038-         

2.900         

Klazienaveen 1.500-         

Oosterhesselen 150-            

Borger 200            

300-            

Angelsloerdijk 13b 1.080-         

-             

Reductie m2 bvo 1.230,00-    -             2.900,00    9.038,00-    1.600,00-    3.835,00-    -             

Totaal m2 bvo 36.397 36.397 39.297 30.259 28.659 24.824 24.824

Reductie m2 bvo in % -3,3% 0,0% 8,0% -23,0% -5,3% -13,4% 0,0%
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5.2 Financieel kader  
In de voorgaande paragraaf is een financieel kader geschetst om een beeld te vormen van de 
investeringen. Het aantal vierkante meters bvo voor eigen gebruik, is na de uitvoering van het 
Masterplan gedaald met circa 12.000. Hiermee is de vergoeding voor de materiele kosten in de 
lumpsum (de bekostiging) meer in evenwicht.  
 
De investeringen, zoals vermeld in de tabel, betreffen ramingen. Voor het noemen van exacte 
investeringsbedragen is een nadere uitwerking noodzakelijk. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een 
toegepaste uitwerking op basis van gespecificeerde ramingen. De investeringsbedragen zullen dan 
ook in werkelijkheid afwijken. De ramingen zijn alleen geschikt om te gebruiken als richtbedragen in 
het kader van een (meer-jaren) begroting. Ze geven wel een duidelijke richting.  
 
Als aanname voor de investeringen zijn de volgende bedragen als uitgangspunt genomen. Dit zijn 
bedragen inclusief BTW en gebaseerd op het prijspeil juni 2019. 
 

 
 
De geel gearceerde bedragen in het tabel (de uitwerking van het Masterplan) zijn kosten die ten laste 

komen van de economisch eigenaar van de gebouwen van het VO. In dit geval de gemeente Emmen, 

de gemeente Borger-Odoorn (locatie Borger) en de gemeente Coevorden (locatie Oosterhesselen).  

De realisatie van het strategisch huisvestingsplan is en blijft dus sterk afhankelijk van de inzet en de 

besluitvorming binnen de betrokken gemeenten. De komende periode zal het strategisch 

huisvestingsplan met de verschillende verantwoordelijke wethouders en ambtenaren worden 

besproken. Deze gesprekken hebben tot doel de uitgesproken ambities te kunnen realiseren in het 

belang van de huidige en toekomstige leerlingen. 

Werkzaamheden € p/m2 BVO *

Renovatie vervanging MOP  €             1.201 

Onderwijskundig opwaarderen  €                 600 

Sloop  €                   84 

Nieuwbouw  €             2.401 
* prijspeil juni 2019


