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De nieuwbouw-

opgave



• Gezamenlijke nieuwbouw van drie 

scholen aan de Verwoldseweg

– OBD De Branink

– Prins Willem Alexanderschool 

– Bartiméus SO

• Meerwaarde door samenwerking

• Totale omvang ca. 2.500 m2

• Duurzaam schoolgebouw

De opgave



School leerlingen (in 2027) m2

ODB De Branink 236 1390 m2

PWA 66 530 m2

Bartiméus SO 25 590 m2

Totaal: 327 2510 m2

• Compact gebouw in 2 bouwlagen
• Op bestaande schoollocatie Verwoldseweg
• Kinderopvang blijft op eigen locatie
• Gebruik Braninkhal voor bewegingsonderwijs

Ruimteprogramma



De drie 

partners



• ODB De Branink

– Openbare Daltonschool

– Ca. 245 leerlingen

• Prins Willem Alexanderschool

– Groene School, Bewegend Leren

– Ca. 70 leerlingen

• Bartiméus SO
– Onderwijs en zorg voor leerlingen met een visuele 

en (niet ernstige) meervoudige beperking

– Verhuizing Bartiméus SO van Lochem naar Laren

– Ca. 25 leerlingen

De drie partners



• Onderwijs en zorg aan kinderen met een visuele en 

(niet ernstige) meervoudige beperking

• Inclusief onderwijs: toegankelijk voor alle leerlingen: 

gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

• Inhoud en niveau onderwijs vergelijkbaar met regulier basisonderwijs 

• Leerlingen worden voorbereid op regulier voortgezet onderwijs

• Leren zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving 

• Leerlingen uit de hele regio, vervoer met taxi’s 

Bartiméus SO



Kansen 

gezamenlijke 

huisvesting



• Inclusief onderwijs: onderwijs in een 

zo gewoon mogelijke onderwijsomgeving

• Delen van expertise en kennis

• Samenwerkingsmogelijkheden in onderwijs 

wordt door de scholen onderzocht

• Delen van gezamenlijke ruimten leiden tot 

meer mogelijkheden voor het onderwijs

Samenwerkingsambitie



Doublures in:
- Activiteit
- Functie
- Programmering
- Organisatie en administratie

!!

Gezamenlijk gebruik 



Gezamenlijke ruimten

• Bibliotheek 

• Atelier / vaklokaal handvaardigheid en techniek

• Aula / theater

• Keuken

• Speelzaal

• Personeelsruimte

• Spreekkamers

• Ondersteunende ruimten

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0o8Oym67UAhXPaVAKHcXjBoUQjRwIBw&url=http://www.stoomarchitectuur.nl/&psig=AFQjCNFMRnr25WajnUj1GEftL5l9WN-pYw&ust=1497010080150608
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo7omTqa7UAhUII1AKHT5XCzEQjRwIBw&url=http://www.lksvdd.nl/brede-school-kors-breijer-weesp/&psig=AFQjCNHA6NbaFIwXM7an4KRq8-NOFs3qLw&ust=1497013794154525


Locatie



De locatie

Aandachtspunten:

• Perceel grenst aan west- en 

zuidzijde aan bestaande woningen

• Ontsluiting en parkeren vanaf 

de Verwoldseweg

• Het Kidshuus en de Braninkhal

blijven in stand

• Sportveld waardevol voor 

gemeenschap

• Ligging naast N332 (geluid)



Uitgangspunten positionering gebouw

• Groene uitstraling van het gebied in stand 

houden en waar mogelijk versterken

• Zichtbaar en toegankelijk vanaf 

de openbare weg 

• Goede, verkeersveilige ontsluiting met 

goed bereikbare parkeergelegenheid

• Voortzetting van het onderwijs tijdens bouw

• Beperking kosten tijdelijke voorzieningen tijdens bouw

• Inpassing van het Kidshuus en de Braninkhal in de plannen

• Sportveld blijft of komt terug in de plannen



Positionering gebouw

• Nieuwbouw  ten zuiden van 

huidige scholen 

• Alle functies rondom één plein, 

onderling goed bereikbaar

• Groene zone blijft onderdeel 

van de locatie 

• Verplaatsing sportveld naar 

noord/oostzijde

• Zorgvuldige inpassing nodig 

in relatie tot woningen De Kamp,

in overleg met bewoners 



Proces en 

planning



Proces en planning (indicatief)

• Architectenselectie en start ontwerp 2e kwartaal 2019

• Ter inzage-legging ontwerp bestemmingsplan 4e kwartaal 2019

• Aanbesteding 1e kwartaal 2020

• Start bouw 2e kwartaal 2020

• Oplevering 2e kwartaal 2021

• Ingebruikname 3e kwartaal 2021



Klankbordgroep omgeving

Omgevingsaspecten worden met belanghebbenden uit de omgeving 

besproken in de klankbordgroep omgeving. 

Onderwerpen zijn o.a.:

• Aansluiting aangrenzende percelen

• Verkeersafwikkeling

• Parkeren

• Gebruik schoolplein

• Bouwlogistiek 



Vragen ?


