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Laatste update: Dinsdag 31 januari 2023 

 
Masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26’ 
 

1. Waarom is het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26’ opgesteld?   

Net zoals in heel Nederland heeft ook de regio Achterhoek-Twente te kampen met een daling van het 
aantal leerlingen. Er worden simpelweg minder kinderen geboren. Het Assink lyceum wil de kwaliteit 
van Talentgericht onderwijs en de keuzemogelijkheden behouden en versterken. Hiervoor is het nodig 
om kennis en voorzieningen samen te brengen. Zo blijven we kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis 
bieden met minder kosten. 
 
 

2. Wat houdt het masterplan in?  
 
Het masterplan bestaat uit 3 fases: 
Fase 1: deze fase is inmiddels afgerond. Het is ons gelukt om met minder kosten de 
onderwijskwaliteit, het onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden voor leerlingen te behouden. Dit 
hebben we onder meer bereikt door het afstoten van de locatie Julianastraat, het opstarten van 
regionale samenwerkingen en het opzetten van een Techno Centrum op de locatie Rekkenseweg. 
Hierdoor konden we in 2021 starten met ons unieke Talentgericht onderwijsconcept en het bieden van 
ondersteuning op vier niveaus. 
Fase 2: We zitten momenteel in fase 2. In deze fase werd onderzoek gedaan naar verschillende 
richtlijnen en er is een besluit genomen: 

• Met ingang van 01-08-2023 worden de twee afdelingen 3-4 GTL locatie Van Brakelstraat 
(Haaksbergen) en locatie Parallelweg (Neede) samengevoegd tot één GTL-afdeling in Neede; 

• De locatie Van Brakelstraat blijft zeker tot 01-08-2025 in gebruik; 
• Integratie 1-2 vmbo locatie Van Brakelstraat op locatie Bouwmeester zal niet eerder 

plaatsvinden dan 01-08-2025; 
• Met ingang van 01-08-2023 wordt op de locatie Bouwmeester in Haaksbergen: 

o Leerjaar 3 havo geplaatst in team havo bovenbouw; 
o Leerjaar 3 vwo, 3 gymnasium/vwo-plus geplaatst in team vwo bovenbouw; 

• Met ingang van 01-08-2023 wordt op de locatie Van Brakelstraat (samen met primair 
onderwijs en het bedrijfsleven) een Techno Centrum gestart waarin onze leerlingen en 
leerlingen uit het primair onderwijs technologisch onderwijs krijgen; 

• Met ingang van 01-08-2023 wordt de schoolbrede Trajectklas gepositioneerd op de locatie 
Rekkenseweg in Eibergen; 

• Ontwikkeling en nieuwbouw Haaksbergen/verbouwing locatie Bouwmeester; 

https://www.assinklyceum.nl/talentgericht-onderwijs/


o In het Integraal Huisvestingsplan Haaksbergen wordt de planning van de nieuwbouw 
door College van B&W en gemeenteraad (mogelijk) naar voren gehaald. Planvorming 
en realisatie nieuwbouw 2024-2028 i.p.v. 2028-2032; 

o De verbouwing inclusief optimalisatie binnenklimaat van de locatie Bouwmeester 
wordt niet uitgevoerd; 

Fase 3: Deze fase is de planvorming en de realisatie van nieuwbouw in Haaksbergen.  
 
 

3. Waarom is het wenselijk om van 4 naar 3 locaties te gaan?  

Herhuisvesting is nodig om kwaliteit te blijven bieden. Op deze manier kunnen wij kennis en 
voorzieningen van verschillende locaties samenbrengen. Daarnaast is herhuisvesting nodig om 
financieel gezond te blijven. We houden ons onderwijs zo kwalitatief goed en toekomstbestendig, 
ondanks het dalende aantal leerlingen. 
 
 

4. In hoeverre spelen de energiekosten mee bij het besluit? 

Als we een gebouw minder hebben, zijn er automatisch minder onderhouds- en personeelskosten. De 
energierekening heeft geen rol gespeeld in het besluit, ook omdat het Assink lyceum nog een vast 
energiecontract heeft. 
 

5. Het Assink lyceum en het Staring College zijn op bestuurlijk niveau gefuseerd. Wat 
houdt dit precies in? 

Het Assink lyceum en het Staring College zijn per 1 januari 2022 op bestuurlijk niveau gefuseerd 
onder de naam Portuur. De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide 
scholen geheel zelfstandig blijven. Ook de schoolleiding blijft haar eigen koers varen. De nieuwe 
bestuursvorm zorgt er vooral voor dat we breed en kwalitatief goed onderwijs in onze regio kunnen 
blijven bieden. Het betekent ook meer baanzekerheid voor medewerkers van beide scholen. Maar het 
Assink lyceum blijft het Assink lyceum en het Staring College blijft het Staring College. 
 
 

Nieuwbouw 
 

6. Waarom wordt er niet nu al nieuwbouw gerealiseerd in Haaksbergen? 

Er zijn al geruime tijd plannen voor nieuwbouw in Haaksbergen. De voorbereidingen hiervoor zijn 5 
jaar geleden begonnen. De gemeenteraad heeft hier een positief besluit over genomen, maar dit werd 
in juli 2020 tegengehouden door de provincie Overijssel. Wij verwachten dat er op zijn vroegst in het 
najaar van 2024 goedkeuring zal komen en dat nieuwbouw pas in 2027-2028 gerealiseerd kan 
worden. Hier kunnen wij echter niet op wachten; we moeten nu voor Haaksbergen zoeken naar een 
mogelijkheid om van twee locaties naar één te gaan. Daarnaast moeten we de locatie die overblijft 
tijdelijk vernieuwen zodat deze aan de huidige normen voldoet. 
 
 

7. Klopt het dat de gemeenteraad de nieuwbouwplannen in Haaksbergen naar voren wil 
halen? 

Dit klopt. Er is unaniem een motie aangenomen om de nieuwbouw te vervroegen naar 2027-2028. We 
hebben er veel vertrouwen in dat dit doorgaat, maar er is nog geen besluit gevallen.  
 



8. Hoe staat het met de ventilatie en de verwarming in de Bouwmeester.  

Op dit moment (week 25 januari 2023) hebben we een kapotte ketel in de Bouwmeester, helaas duurt 
repareren langer dan verwacht. Hier hebben we alle aandacht voor en we kijken in het rooster of we 
zaken kunnen oplossen. We hopen dat dit z.s.m. opgelost wordt. 

Voor wat betreft de ventilatie heeft de directeur het volgende aangegeven. Het besluit om niet te 
investeren in optimale binnenklimaat is op een aantal momenten met de gemeenteraad, College van 
B&W en onze bestuurder besproken naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad. Wij 
hadden immers aangegeven om 2 miljoen te investeren in de verbouwing van de locatie BM (inclusief 
de ventilatie), omdat we er nog 8 jaren onderwijs moeten geven, maar dan geen eigen bijdrage gaan 
doen in de nieuwbouw in 2032. Deze uitspraak is tijdens het ontwikkelen van een Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) besproken en in het IHP 2024-2023 opgenomen.  

Het College van B&W en de gemeenteraad hebben ons gevraagd of we bereid zijn, indien de 
nieuwbouw 4 jaren naar voren wordt gehaald, om de 2 miljoen niet meer te investeren in oudbouw. Er 
is op 21 december 2022 unaniem door de gemeenteraad een motie aangenomen om de nieuwbouw 
vier jaren naar voren te halen. Op 12 januari 2023 hebben de bestuurder en de directeur nogmaals 
met de twee wethouders gesproken. 

Uiteindelijk vinden we een investering van 2 miljoen in de nieuwbouw rechtvaardig indien in 2028 de 
nieuwbouw is gerealiseerd.  

Wel hebben we een actieve zorgplicht voor een goed leefklimaat. Hoofd Huisvesting & Facilitaire 
dienst heeft de opdracht gekregen om een tweede controle te ondernemen om te beoordelen waar de 
grootste knelpunten zitten en daar waar het kan nog te verbeteren. CO2 meters hangen op meerdere 
plekken, maar dat zal uitgebreid worden. 
Een moeilijk, complex, maar een zorgvuldig genomen besluit in samenspraak met de wethouders 
Onderwijs en Huisvesting. 

 

9. Als er geen toezegging komt van de gemeente voor nieuwbouw, volgt er dan wel een 
verbouwing? 

Er is unaniem een motie aangenomen om de nieuwbouw te vervroegen naar 2027-2028. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan gaan we meer investeren in de locatie Bouwmeester. We verwachten rond 8 
februari een toezegging. Er volgt dan een nieuwsbrief met een update.  
 

10. Als alles goed gaat, wanneer starten de leerlingen dan in de nieuwbouw? 

Als alles goed en voorspoedig loopt en de gemeente geeft toezegging voor de nieuwbouw, dan 
kunnen we in schooljaar 2027 – 2028 starten in de nieuwbouw. 
 

11. Zijn de wethouders op de hoogte van de staat van het gebouw/ klimaat op de 
Bouwmeester? Kan de nieuwbouw nog sneller? 

Voor nieuwbouw en voorbereiding zijn zeker 3 jaar nodig, dus helaas kan het niet sneller. Wel gaan 
we kijken wat we wel/niet kunnen doen in het klimaat. 

 

12. Kunnen de wethouders de volgende keer aanschuiven bij een informatieavond van het 
Assink lyceum? 

De directeur heeft aangegeven ze zeker uit te nodigen voor een volgende keer. 



Samenvoeging GTL locatie Parallelweg Neede 
 

13. Is het besluit genomen puur vanuit financieel oogpunt? Is er wel voldoende rekening 
gehouden met de leerling? 

Het besluit voor het samenvoegen van de GTL is juist vanuit kwalitatief oogpunt genomen. Op deze 
manier staat er een team om de leerling heen en kunnen we meer keuzemogelijkheden bieden in een 
gebouw waar meer praktijklokalen zijn. Natuurlijk speelt het financiële oogpunt ook mee, we krimpen 
de afgelopen jaren door leerlingenafname in de regio en kunnen op deze manier niet alle gebouwen 
open houden.  

 

14. Is er geen mogelijkheid om klas 3 en 4 GTL op de locatie Van Brakelstraat te houden?  

Nee, dan is het niet mogelijk om het onderwijsaanbod en -kwaliteit, alsmede de keuzemogelijkheden 
te behouden. Het samenvoegen van het bovenbouw vmbo onderwijs op de locatie Parallelweg in 
Neede biedt verschillende voordelen. Zo brengen we de kennis en expertise van leraren samen. 
Daarnaast kunnen we meer keuzemogelijkheden bieden dankzij goede voorzieningen en veel 
praktijklokalen.  

Dit is meteen ook een voorbereiding op de nieuwe leerweg die in 2024 ingevoerd wordt in het vmbo-
onderwijs. Wilt u meer weten over ons vmbo-onderwijs? Kijk dan op deze pagina.   
 
 

15. Het is erg jammer dat na twee coronajaren (klas 1 en 2) nu klas 3 naar de locatie 
Parallelweg in Neede moet. Waarom is hier niet eerder over nagedacht? Of waarom 
wordt er niet gewacht totdat deze leerlingen eindexamen hebben gedaan?   

Zoals de situatie nu is, is deze niet levensvatbaar. Daarom is het nu urgent en moest er iets gebeuren. 
Helaas zal er altijd een lichting zijn die hier last van heeft.  

 

16. Is de locatie Parallelweg in Neede groot genoeg om de leerlingen van de Van 
Brakelstraat in te voegen? 

De locatie Parallelweg is groot genoeg en voldoet aan de technische en functionele eisen van deze 
tijd. De trajectklas verhuist naar de locatie Rekkenseweg in Eibergen, waardoor weer meer ruimte 
ontstaat. Naast een kleine verbouwing zullen er twee tijdelijke units geplaatst worden.  
 

17. Hoeveel leerlingen zitten er nu op de Parallelweg en hoeveel leerlingen zijn dat er 
volgend schooljaar als de leerlingen van de Van Brakelstraat worden ingevoegd? 

Er zitten nu 377 leerlingen op de Parallelweg en de eerste verwachting is dat er volgend schooljaar 
523 leerlingen op de Parallelweg zullen zitten. 

  

18. Hoe zorgen we ervoor dat de veiligheid gewaarborgd wordt, aangezien er meer 
leerlingen op de locatie Parallelweg komen?  

Veiligheid is één van de belangrijkste uitgangspunten voor het Assink lyceum en dit wordt 
meegenomen in de verschillende plannen van Aanpak. 

 

https://www.assinklyceum.nl/onze-school/niveaus/vmbo/


19. Hoe gaat het straks in klas 4 qua leerlingverdeling? 

Dit nemen we mee in de voorbereiding en begeleiding van leerlingen en bespreken dit ook met de 
leerlingklankbordgroep. 

 

20. Hoe komt het rooster van klas 4 eruit te zien (op dit moment zijn er veel tussenuren)?  

Op dit moment kunnen we niet alle lessen invullen, omdat we vacatures niet kunnen invullen door een 
landelijk personeelstekort. Daarnaast hebben leerlingen in klas 4 verschillende pakketten. Door 
collega's minder te laten reizen tussen locaties, gaan we onze uiterste best doen om het aantal 
tussenuren volgend schooljaar te verminderen. 

 

21. Vroeger was er ook al een lerarentekort. Toen hadden we toch ook niet zulke roosters?  

Het lerarentekort is tegenwoordig uniek. Vacatures worden niet gevuld, maar er zijn lange wachttijden 
(gevolg is lesuitval/lestekort). De huidige situatie is wel degelijk uniek. Talentgericht Onderwijs zorgt er 
ook voor dat roosters kwetsbaar zijn, omdat roosters meer individueel zijn en daarom niet allemaal 
‘ingeschoven’ kunnen worden. 

 
22. Krijgen leerlingen ook meer lesuren praktijk? 

 
De leerlingen krijgen meer keuzes aangeboden binnen de huidige uren. De beide teams buigen zich 
samen over de invulling van de inhoud van de lessen voor de toekomst. 

 

23. Is al bekend welke leraren meegaan naar de locatie Parallelweg? 

Dit is nog niet bekend. Wanneer alle aanmeldingen en prognoses van leerlingen binnen zijn, uiterlijk 
april, zullen we hier meer over communiceren. 

 

24. Locatie Parallelweg ligt aan rand van Neede. Wat is de beste en veilige fietsroute voor 
leerlingen? 

Deze vraag zullen we verder uitwerken met de verschillende werkgroepen en we komen hierop terug.  
 

25. Is er een bushalte bij de locatie Parallelweg, aangezien leerlingen met de bus gaan als 
het slecht weer is? En worden er busmaatschappijen bij betrokken?  

Deze vraag zullen we verder uitwerken met de verschillende werkgroepen en we komen hierop terug. 
 

26. Krijgt vmbo-4 meer keuzes? Doorstroom naar MBO kan toch altijd? 

Door een toptraject aan te bieden kan een leerling sneller doorstromen naar het MBO en daarna naar 
het HBO. Daarnaast is de aansluiting door het toptraject op de havo beter. Dit wordt op dit moment 
allemaal verder doorontwikkeld.  

 



27. Voor aansluiting/kennismaking op de locatie Parallelweg in Neede. Zijn er hulpmiddelen 
voor bijzondere behoeften van een leerling aanwezig en kunnen deze meegenomen 
worden? 

Wij zijn een 'begeleidingsschool’ en de hulpmiddelen die op locatie van Brakelstraat zijn, zijn ook 
zeker aanwezig op de Parallelweg in Neede. 

 

28. Hoe reageerden de ouder(s)/verzorger(s) van de van Brakelstraat op het besluit? 

Er zijn meerdere informatieavonden geweest dit jaar. Sommige ouders waren bezorgd en stelden 
kritische vragen, maar we hebben een goed gesprek gehad. We realiseren ons wel dat we ouders in 
de afgelopen jaren nog beter hadden kunnen meenemen. 

 

29. Er zijn leraren die in beide teams blijven lesgeven. Het is toch juist de bedoeling dat 
leraren niet meer hoeven te pendelen tussen meerdere locaties?  

Nu zijn er veel meer collega's die pendelen tussen locaties, daarnaast kunnen we op dit moment geen 
team om de leerlingen vormen. Door het samenvoegen van locaties zal het aantal pendelaars 
afnemen en kunnen we beter een kwalitatief goed team om de leerlingen plaatsen. Zoals u in het 
nieuws hebt kunnen vernemen, is er op dit moment een groot personeelstekort en zijn we blij dat we 
nog 5 dagen per week onderwijs aan kunnen bieden in tegenstelling tot sommige andere scholen.  

 

Invoeging onderbouw locatie Van Brakelstraat in locatie 
Bouwmeester 
 

30. Wanneer wordt de onderbouw (klas 1 en 2) van de Van Brakelstraat ingevoegd in de 
locatie Bouwmeester? 

Vanaf 2025 is er meer ruimte in het gebouw van de locatie Bouwmeester, maar het exacte moment is 
nog niet bekend. Met ouders is besproken dat er ook aandacht moet zijn voor de fietsenstalling en de 
parkeerplaatsen.  

 

Techno Centrum  
 

31. Als in de nieuwbouw een Techno Centrum komt, waarom gaat de bovenbouw dan 
permanent naar Neede? 

Het Techno Centrum is bedoeld voor de onderbouw van het Assink lyceum en leerlingen uit groep 7 
en 8 van het basisonderwijs. Het centrum wordt gerealiseerd om leerlingen kennis te laten maken met 
techniek. Het Techno Centrum staat los van de (bovenbouw) profielen. BWI, PIE en ZW maken 
gebruik van andere profiellokalen.  
 

32. De apparatuur voor het Techno Centrum kost toch ook veel geld? 

Met basisscholen en andere besturen zitten we in een samenwerkingsverband voor Stichting 
Techniek Onderwijs. Voor dit project ontvangt de school subsidie.  



 

Overgang nieuwe locatie en Plan van Aanpak (PVA)  
 

33. Wie regelt het gehele traject en ontzorgt de leraren? 

De Projectgroep Onderwijs en Herhuisvesting heeft een Plan van Aanpak opgesteld en zal 
zorgdragen voor de verder te nemen acties. De leraren worden hier ook bij betrokken. De leraren die 
behoefte hebben aan extra begeleiding/advies, kunnen terecht bij zijn of haar teamleider of HR.  
 

34. Hoe worden de leerlingen begeleid in de overgang naar de nieuwe locatie aan de 
Parallelweg?  

Er is een uitgebreid voorbereidings- en begeleidingsplan opgesteld om de leerlingen zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Wij willen de overgang voor leerlingen zo gemakkelijk mogelijk maken. Mede 
daarom hanteren we het uitgangspunt dat onze leraren en onderwijsondersteunend personeel waar 
mogelijk de leerlingen volgen. Zo houden uw kinderen ‘bekende gezichten’ in de school. Dat maakt 
niet alleen de overgang makkelijker, maar dat is ook goed voor het leerproces. De komende tijd zullen 
we u en uw kind op verschillende manieren informeren en betrekken bij de overgang naar de “nieuwe 
locatie”.   
 
 

35. Weglekrisico: wat als 30% van de leerlingen weglekt? Wat gebeurt er dan met het 
aanbod? 

Wij gaan er niet vanuit dat dit gaat gebeuren. Basis en kader leerlingen volgen al praktijkvakken op de 
locatie Parallelweg. Daardoor kunnen we nog steeds voorzien in de verschillende 
keuzemogelijkheden. 
 

36. Hoe betrekken jullie leerlingen bij praktische invulling?  

We vinden het erg belangrijk om ouders en leerlingen bij de voorbereiding en de invulling te 
betrekken. Er zijn/worden verschillende oproepen gedaan voor klankbordgroepen voor ouders, 
medewerkers en leerlingen. Er heeft zich al een aantal ouders aangemeld, maar er zijn zeker nog 
meer ouders welkom. Aanmelden kan t/m 6 februari via herhuisvesting@hetassink.nl. 

 
 

Positionering leerjaar 3 in team bovenbouw Bouwmeester  
 

37. Klas 3 HV en 3 GVplus heeft volgend schooljaar les in het bovenbouwteam, wat zijn de 
consequenties? 

Klas 3 HV en 3 GVplus blijven een onderbouwklas, maar worden wel geplaatst in het 
bovenbouwdomein. Zo krijgen zij een betere aansluiting met de bovenbouw. De leerlingen krijgen nog 
geen PTA en toetsweken. Wel hebben ze les in het bovenbouwdomein van meer leraren uit de 
bovenbouw. Ook hebben ze samen met de bovenbouw pauze. 

  



Overig  
 

38. Hoe zit het met de schoolvakanties? Kunnen we de garantie krijgen dat vakanties met 
‘Twente’ meegaan? 

Er is een commissie samengesteld met afgevaardigden uit Eibergen, Haaksbergen en Neede die elk 
jaar de vakantieregeling opstellen. Na bespreking en vaststelling in de GMR en MR wordt uiterlijk in 
maart bekend wanneer de vakanties voor schooljaar 2023-2024 plaatsvinden. Er is geen garantie dat 
de vakanties met de regio Twente meegaan. 
 

39. Kan het Open Huis niet op verschillende data georganiseerd worden, zodat het 
bezoeken van meerdere locaties mogelijk is? 

Dit is natuurlijk mogelijk omdat het tijdsbestek ruim is aangehouden. Voor volgend schooljaar nemen 
we dit mee als aandachtspunt. Verder staat in het voorbereidings- en begeleidingsplan in maart weer 
een avond opgenomen op de Parallelweg waar ouders, leerlingen en leraren/ mentoren samen de 
locatie in Neede bezoeken.  
 

40. Hebben leerlingen niet al genoeg te doen? Wat is de winst van toptraject?  

Leerlingen kunnen dankzij het toptraject op het MBO instromen op een passend niveau en sneller 
doorstromen naar het HBO. We proberen door het aanbod een naadloze aansluiting op het MBO te 
vinden. Daarnaast zorgt het toptraject voor betere aansluiting op de doorstroom naar de havo. Het is 
een keuze voor leerlingen om deel te nemen aan het toptraject, dit is geen verplichting. Het toptraject 
wordt op dit moment verder uitgewerkt in de nieuwe teams.  

 

Mijn vraag is nog niet beantwoord 
 

41. Mijn vraag is nog niet beantwoord. Waar kan ik mijn vraag stellen? 

Je kunt een e-mail sturen naar de contactpersoon Onderwijs & Herhuisvesting, via 
herhuisvesting@hetassink.nl. U kunt natuurlijk ook altijd contact zoeken met de teamleider van de 
locatie om een afspraak te maken.  

 

mailto:herhuisvesting@hetassink.nl
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