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Mailbericht van Conod aan gemeente Tynaarlo  
d.d. 26 mei 2014 
 
 
 
 
“Vanmorgen hebben we gesproken over het plaatsen van tijdelijke units, maar ook over de 
oplossingen daarvoor. 
 
CONOD heeft het onderwijsbelang benoemd voor de Menso Altingschool om de school als eenheid 
bijeen te houden. Interessant was de constatering dat de school Borchkwartier voldoende lesruimten 
heeft voor 21 groepen. Op 1 oktober 2017 wordt bepaald hoeveel lokalen dan nodig zijn en dat zijn 22 
lokalen  voor het seizoen 2018/2019 (zie actuele prognose).  
 
Als het technieklokaal niet meer voor techniek wordt ingezet, maar voor een groep dan is het tekort op 
termijn teruggebracht tot 5 lokalen. En dat is een forse investering minder. 
 
De prognose laat zien dat Menso Alting op korte termijn drie lokalen nodig heeft. De derde voor het 
seizoen 2017/2018, gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2016. 
 
Om problemen met omwonenden te voorkomen, maar ook om afspraken met omwonenden na te 
komen stellen we voor de drie lokalen in het zorgcentrum te plaatsen. Pas in 2018/2019 hoeven de 
tijdelijke units voor het Borchkwartier geplaatst te worden. Die units zijn ook maar negen jaar nodig 
voor de school.  
 
Het schoolbestuur stelt daarom het volgende voor: 
·         Bouw drie lokalen in het zorgcentrum met als reden dat het onderwijs van de school een fysieke 
eenheid vraagt. Een forse splitsing van de school in 30%/70% wordt daarmee voorkomen.  
·         De bouw van de lokalen wordt niet afgestemd op de geldende m2 norm, maar op de 
ruimtenoodzaak. Twee of drie lesruimtes vragen minder m2 als ze worden gebouw als ‘tijdelijke units’ 
in het zorgcentrum. Hierover willen we graag nader spreken. 
·         Het schoolbestuur is bereid om afspraken te maken over een bijdrage aan de 
realisering/huur/exploitatie.  
 
Tenslotte: het schoolbestuur kan zich voorstellen dat de gemeente zekerheid wil hebben over het nog 
bij te bouwen aantal lokalen. Een duidelijk perspectief voor omwonenden, maar ook een duidelijk 
financieel perspectief voor de gemeente kan een belangrijke grondslag zijn voor investeringen. Het 
bestuur is bereid met de gemeente te overleggen over het maximaal aantal lokalen voor deze 
zogenaamde campus locatie.  
 
Het zal dan gaan om het verzorgen van onderwijs in maximaal 33 lokalen – in 2019/2020 23 lokalen 
voor Baasis en 10 lokalen voor CONOD. Een wachtlijstregeling gebaseerd op 33 lokalen, waarbij 
partijen maximaal 23 (Ter Borch), respectievelijk 10 groepen (Menso Alting, locatie Eelderwolde) 
mogen inzetten is dan bespreekbaar. In het geval er meer aanmeldingen zijn, kunnen 
ouders/verzorgers gebruik maken van locaties in Paterswolde, Haren of Groningen. Als één school 
onverwacht snel daalt kan de gemeente op grond van wetgeving verwijzen naar de tijdelijke units bij 
de school Ter Borch en/of naar de lokalen in het zorgcentrum voor Menso Alting Eelderwolde. 
 
Het laatste voorstel is niet besproken, maar ik wil wel graag deze optie meenemen in de zienswijze 
van het bestuur. 
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Conclusie: Op grond van allerlei argumenten vallen veel opties af. Deze voornoemde optie kan, als 
maatwerk nagestreefd wordt en constructief overleg plaatsvindt een slim financieel alternatief zijn, 
die goed en gedegen overkomt bij de bewoners van de wijk. De ze optie getuigt dan van ‘visie op 
huisvesting’.  
 
Ik zie graag een vervolgoverleg tegemoet. 
 
NB. willen jullie deze informatie ook doorsturen naar beide wethouders? Alvast mijn dank! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Wim Kunst 
Bestuursdirecteur 
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