
   

 Gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

IBAN NL 45 BNGH 0285 1729 48 

Tel.nr: (0598)-373737 

www.midden-groningen.nl 

 

 

  Aan de media 
 
 
 
  

Scholenprogramma 
  

   
    
Datum: 11 februari 2021 

Mailadres: scholenprogramma@midden-groningen.nl   

Onderwerp: Omvangrijk Scholenprogramma zet grote stappen in 2021 

 
 

Omvangrijk Scholenprogramma zet grote stappen in 2021 
Erik Drenth: “Dit jaar worden steeds meer architectonisch unieke schoolgebouwen zichtbaar.” 
 
Zeven scholen in de gemeente Midden-Groningen hebben al een veilig en toekomstbestendig 
gebouw. Voor ruim 20 andere scholen is de (ver)bouw gestart of zijn de voorbereidingen 
daarvoor in volle gang. Met deze omvang heeft de gemeente Midden-Groningen ruim een derde 
van de totale omvang van het Scholenprogramma in de provincie Groningen onder haar hoede. 
Deze week hebben leerlingen van ‘t Heidemeer, zij het met enige vertraging, hun nieuwe 
gebouw in gebruik genomen. Samen met Erik Drenth, wethouder van onderwijs, nemen we het 
Scholenprogramma onder de loep. 
 
Hoewel het splinternieuwe Kindcentrum ’t Heidemeer in december 2020 al werd opgeleverd, 
konden de leerlingen pas deze week voor het eerst naar hun nieuwe school of kinderopvang. Door 
de lockdown en het onderwijs op afstand moest de ingebruikname noodgedwongen worden 
uitgesteld. Erik Drenth: “Het is natuurlijk heel jammer dat je zo’n mooi gebouw hebt staan en dat 
je het dan nog niet direct mag gebruiken. Gelukkig is het toekomstbestendig en kunnen we er nog 
jarenlang mee vooruit.” 
 
Hoe het begon 
De start van het Scholenprogramma dateert eigenlijk uit de tijd dat gemeente Midden-Groningen 
nog niet bestond. In 2016 stelden de toenmalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde programmaplannen vast over onderwijshuisvesting. Deze plannen zijn met het 
ontstaan van de gemeente Midden-Groningen op 1 januari 2018 samengevoegd. Daarmee ontstond 
het omvangrijke Scholenprogramma, waarbij gewerkt wordt aan veilige en toekomstbestendige 
gebouwen voor onderwijs. “In de loop van de tijd is de omvang alleen maar toegenomen, doordat 
het is gelukt om voor nog meer scholen dan in eerste instantie de bedoeling was, nieuwbouw te 
realiseren,” aldus Erik Drenth. 
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Focus op onderwijs 
De wethouder is blij met al die versterkte en nieuwe scholen: “Uiteraard is de eerste prioriteit dat 
we allemaal veilige schoolgebouwen in de gemeente hebben. Daar komt bij dat we straks 
toekomstbestendige scholen hebben staan. Daardoor kunnen schoolbesturen focussen op de inhoud 
van onderwijs. En zo hoort het ook te zijn.” Met de nieuwe of aangepaste schoolgebouwen zijn de 
randvoorwaarden voor jarenlang goed onderwijs gerealiseerd. “Het is vervolgens aan de 
schoolbesturen om vorm te geven aan de inhoud van het onderwijs en daarbij gebruik te maken van 
de mogelijkheden die de gebouwen bieden.” 
 
Enorme verantwoordelijkheid 
Hoewel het een enorme kans is om in de gehele gemeente de onderwijshuisvesting drastisch aan te 
pakken, heeft het ook een spannende keerzijde. “Projectmatig loopt het programma ontzettend 
goed. Ik ben ervan overtuigd dat we goede dingen doen als je kijkt naar de ‘stenen’. Er staan straks 
architectonisch unieke gebouwen. Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed dat we nu iets doen in 
korte tijd, wat normaal gesproken over een veel langere periode wordt verspreid. We zetten 
onderwijshuisvesting neer voor de komende decennia. De keuzes die je maakt, hebben voor langere 
tijd gevolgen. Ik vraag me oprecht wel eens af of ze daar over 10 jaar ook nog blij mee zijn. Dat 
stimuleert om steeds goed na te blijven denken over de keuzes die je maakt en daarbij ook vooruit 
te denken,” licht Erik Drenth toe. 
 
Versterking en/of verduurzaming 
Begin 2020 werd het eerste versterkingsproject, Het Galjoen (Hoogezand), geopend. Daarna zijn 
ook het Dr. Aletta Jacobscollege (Hoogezand), de W.A. Scholtenschool (Foxhol) en de Inspecteur 
Amerikaschool (Noordbroek) opgeleverd. De versterking en/of verduurzaming van MFC De Borgstee 
(Harkstede), Kindcentrum Zuidbroek en de Rutger Koplandschool (in het gebouw van de huidige 
Springplank in Siddeburen) volgen nog. 
 
Nieuwbouw 
In het eerste kwartaal van 2020 werd Kindcentrum Slochterveldweg als eerste nieuwbouwproject 
van het Scholenprogramma van Midden-Groningen in gebruik genomen. Daarna werd de 
semipermanente praktijkschool van het Aletta Jacobs College opgeleverd. In december 2020 volgde 
Kindcentrum ’t Heidemeer. Erik Drenth: “Binnen het Scholenprogramma is het afstemmen met alle 
belanghebbenden elke keer een mooie uitdaging. Iedereen wil een toekomstbestendige school, 
maar iedereen kijkt ook met een eigen bril of visie. Zeker als je met meerdere scholen onder één 

dak gaat, is het investeren in samenwerking essentieel.”  
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De oplevering van De Wiekslag, De Lichtbron en Kindcentrum Zuiderkroon worden in de eerste helft 
van 2021 verwacht. Daarna volgen Kindcentrum Kolham, Van Heemskerck, Siddeburen, Hoogezand-
West en De Meent.  
 
Voor de Walstraschool moeten de plannen nog nader worden uitgewerkt. Dit is een bijzonder 
project binnen het Scholenprogramma. De school is op basis van seismische dreiging als veilig 
aangemerkt. Het gebouw is echter zo gedateerd, dat er op enig moment levensduur verlengende 
renovatie of nieuwbouw nodig is. Door de bouwkundige staat van het gebouw levert renovatie geen 
goede basis op voor de lange termijn. Daarom wordt momenteel het scenario van nieuwbouw voor 
de Walstraschool onderzocht.  
 
Planning 
Er is al veel gerealiseerd binnen het Scholenprogramma of de voorbereiding van projecten is al in 
een vergevorderd stadium. Aan het begin van het Scholenprogramma was de ambitie om 
halverwege 2021 alle projecten klaar te hebben. Erik Drenth: “Gezien de ontwikkelingen en 
uitbreiding van ons Scholenprogramma is het logisch en verklaarbaar dat niet alle projecten tegen 
die tijd klaar zijn. Desondanks is halverwege 2021, op een enkele uitzondering na, overal zichtbare 
bouwactiviteit. En daar ben ik enorm trots op!” 
 
Bijlage: Tijdlijn Scholenprogramma gemeente Midden-Groningen 
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