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Een goed onderwijsgebouw verzekert de continuïteit en 
kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Halderberge

Aanleiding huisvestingsvraagstuk inclusief motivatie Markland College Oudenbosch

Aanleiding

1250 leerlingen 
breed onderwijspalet 

vmbo-mavo-havo-vwo 
en technasium/TMC

45% teveel m2 bvo
80% oude gebouwen 

> 40 jaar

Exploitatietekort 
huisvestingslasten 

€ 500.000,-
incl. btw. per jaar



Betekenis en belang

Een school die in verbinding staat
met onze directe omgeving

● Anno 2020/21 1280 leerlingen, waarvan 75% uit de gemeente Halderberge
● Compleet onderwijsaanbod voortgezet onderwijs binnen gemeentegrenzen:
o vmbo-basis/-kader, mavo, havo, atheneum en gymnasium 
o structureel zeer goede onderwijsresultaten voor alle schoolsoorten
● Binnen de gemeentegrenzen van Halderberge is er voor elke 12-18-jarige passend 

voortgezet onderwijs:
o aantrekkelijk huisvestingsklimaat voor jonge gezinnen met kinderen (met 

daarbij forse vergroting van de bindingsfactor)
o korte lijnen in de keten van onderwijs PO-VO
o korte lijnen tussen VO-school en jeugdgebonden maatschappelijke zorg in de 

gemeente Halderberge
● Werkgelegenheid voor MBO, HBO en WO-geschoolde medewerkers (120 fte)
● Jaaromzet van ruim 10 miljoen Euro, waarvan gemiddeld 10% bij lokale en regionale 

ondernemers wordt besteed 

Betekenis Markland College Oudenbosch voor de gemeente Halderberge



Een goed onderwijshuis 
voor goed onderwijs

Een school met korte verbindingen in het gebouw en 
met zijn omgeving

● Passende huisvesting voor breed aanbod van onderwijs en de toekomstige ontwikkeling 
daarvan in de periode 2020-2060

● Leer-, leef- en werkmilieu wordt optimaal gefaciliteerd
frisse scholen
BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

● Herkenbaarheid van de huidige locatie en de historische en emotionele waarde ervan 
worden gewaarborgd

● Goede lokale en regionale bereikbaarheid blijft gegarandeerd

Uitgangspunten structuurontwep Markland College Oudenbosch



Goed ‘Markland’ 
onderwijs  

Een school die in verbinding staat
met zijn directe omgeving

● Passende huisvesting voor actueel onderwijsaanbod
● Leren met hoofd en hand staan centraal: cognitieve ontwikkeling gaat hand in hand met 

ontwikkeling van brede (vak)vaardigheden:
o Mediatheek (kenniscentrum) en praktijkcentrum (praktijklokalen) hebben een 

gezamenlijke centrale positie in het onderwijs en dus in de school
o Directe verbinding tussen praktijkcentrum en mediatheek
● (letterlijk) korte lijnen in pedagogisch klimaat op menselijke schaal met warme en hechte 

sfeer
● Behoud leshuisstructuur, kleinschalig, geborgen en herkenbaar met een passend 

pedagogisch klimaat voor alle leerlingen: 
o gescheiden aula vmbo en mavo-havo-vwo
● Gedifferentieerd werken rond lokalen
● Behoud bijzondere, ruimtelijke en herkenbare locatie
● Behoud compacte campus in parkachtige sfeer

Uitgangspunten van het onderwijs op het ‘nieuwe’ Markland College Oudenbosch



Structuurontwerp



Structuurontwerp
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Structuurontwerp



Uitgangspunt 
‘scnario 4B’

Kenmerken structuurontwerp

● 1250 leerlingen op gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo basis/kader 

● Terugdringen van het jaarlijks tekort op de exploitatielast van €500.000,-- inclusief btw:

o Technisch onderhoud
o Energielasten

o Schoonmaakkosten

● Reductie benodigd aantal m2 brutovloeroppervlak van 18.600m2 naar 11.118m2

● Onderhoudskosten voldoen aan normvergoeding ‘Materiële Instandhouding’
● Schoonmaakkosten voldoen aan normvergoeding ‘Materiële Instandhouding’

● Schoolgebouw voldoet aan bouwbesluit ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’

● Inerrgielasten voldoen aan ‘BENG-norm’door inzet van warmtepomp en zonne-energie

● Schoolgebouw voldoet aan ventilatienorm conform PVE ‘Frisse Scholen’

Exploitatietekort gereduceerd tot nihil

Het structuurontwerp van het ‘nieuwe’ Markland College Oudenbosch



Uitgangspunt 
‘scnario 4B’

Kenmerken structuurontwerp

● Investeringskosten €20.500.000,-- inclusief btw:
● Kenmerken van de investeringskosten:
o Alle gebouwdelen worden opgeleverd in kwaliteit nieuwbouw – levensduur 40 jaar:

Thomas More-gebouw
Mavo-gebouw
Nieuwbouw BGL inclusief verbindingen tussen gebouwdelen

● Aanpak bouwdelen over 20 jaar:
o Bestaande gymnastiekzalen 
● Aanpak terrein en parkeren:
o Parkachtige setting
o Behoud sportveld
o Parkeren op eigen terrein
● Overdracht af te stoten gebouwdelen en terrein aan gemeente

Het structuurontwerp van het ‘nieuwe’ Markland College Oudenbosch


