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0. Samenvatting 

Net als de stand-van-zaken-notitie Onderwijs in beeld is ook de voorliggende visie 

Onderwijs op de agenda in tweeën geknipt: visie op samenwerking (deel 1) en visie op 

huisvesting (deel 2). 

 

In het eerste deel beschrijven wij dat visie op onderwijs een visie op samenwerking met het 

onderwijs inhoudt. De gemeente heeft geen formele bemoeienis met de inrichting van het 

onderwijs, dat is aan de schoolbesturen. Des te belangrijker is het om onderwijsbeleid in 

regie te voeren. Dat betekent dus geen visie op de inhoud, maar een visie op het proces: 

over hoe – en in welke vorm – we de komende jaren met het onderwijsveld willen 

samenwerken. De visie op de inhoud bepalen wij in voortdurend overleg met het 

onderwijsveld .  

 

Veel taken en verantwoordelijkheden van schoolbesturen raken aan die van de gemeente. 

Belangrijk is om met elkaar een Lokale Educatieve Agenda (LEA) op te stellen en over de 

onderwerpen op deze gezamenlijke agenda afstemming te zoeken. Zo is passend onderwijs 

een taak voor schoolbesturen en de transitie van de jeugdzorg een voor gemeenten. Samen 

– en in samenhang – zullen wij passend onderwijs en daarbij passende opvoed- en 

opgroeiondersteuning bieden aan het kind of de jongere en het gezin.     

 

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid willen wij met het 

onderwijsveld en andere betrokken instellingen het onderwijs- en jeugd(zorg)beleid van 0-23 

jaar vorm geven. Dit gaat zich niet vertalen in beleidsnota’s op de diverse deelgebieden, 

maar in voor alle partijen werkbare (overleg)vormen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

gelijkwaardigheid zijn daarbij de essentiële begrippen.  

 

In het tweede deel, hoofdstuk 4 gaan we in op de behoefte aan onderwijshuisvesting. We 

constateren dat de uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2010-2014 

nog niet gewijzigd hoeven te worden. Deze houden rekening met een dalend 

leerlingenaantal, waardoor op termijn op verschillende scholen, in verschillende wijken 

leegstand ontstaat. Ook signaleren we, wat we eerder in het IHP en de onderwijsnotitie 

Onderwijs in beeld deden dat geprognosticeerde leegstand niet altijd feitelijke leegstand is. 

Met name passend onderwijs vraagt om ander ruimtegebruik. 

 

In hoofdstuk 5 richten we ons op de wijk Voorhof, waar twee scholen –Hasselbraam en 

Regenboog- staan die door hun leeftijd binnen enkele jaren aan vervanging toe zijn en 



 

 4 

waarover eind 2009 een besluit tot (voorbereiden op) nieuwbouw is genomen. We kijken 

opnieuw naar de ruimtebehoefte in deze wijk op de lange termijn. Tevens toetsen wij de 

wens van de schoolbesturen OBSG en PCSV en kinderopvanginstelling SKL om hier een 

kindcentrum te vestigen aan het kader eigendommenbeleid. Beide geven voldoende 

aanleiding om door te gaan op de ingezette weg. Wel is nader onderzoek naar onder andere 

de ‘draagkracht’ van SKL nodig en een betrouwbare raming van de kosten. Hiervoor is een 

programma van eisen nodig.  

 

De financiële paragraaf in hoofdstuk 6 laat zien dat er, door de afschrijving van de Brede 

School Oude Dorp en het scholencomplex in West, meer uitgegeven wordt dan voor het 

cluster educatie in de gemeentebegroting ontvangen wordt. 
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1. Inleiding 

 

Voor u ligt de onderwijsvisie Onderwijs op de agenda. In de visie beschrijven wij wat wij op 

het gebied van samenwerking met het onderwijs, de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en 

onderwijshuisvesting voor ogen hebben. Hoe we tot deze visie gekomen zijn en welke weg 

we daarbij hebben afgelegd, zetten we hier uiteen.   

 

In november 2010 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het prestatieafspraken 

maakte met het college. Een van die afspraken behelsde het opstellen van een brede visie 

op onderwijs. In bijeenkomsten met de raadswerkgroep Maatschappij – bestaande uit 

minimaal één lid van iedere raadsfractie met onderwijs in de portefeuille – kwam al vrij snel 

naar voren dat er meer behoefte was aan een stand van zaken-notitie dan aan een visie 

waarin uiteen gezet wordt wat er op het onderwijsgebied en aanpalende beleidsterreinen 

gebeurt, wat de wettelijke taken van de gemeente hierin zijn, waar keuzevrijheid ligt, welke 

financiële ruimte er is, welke ontwikkelingen de komende jaren op het onderwijsveld en 

gemeente afkomen en welke consequenties die met zich meebrengen. Deze notitie, 

Onderwijs in beeld, is eind maart 2011 aan de gemeenteraad aangeboden. Medio mei is de 

notitie nogmaals met de werkgroep Maatschappij besproken. De wens om een 

onderwijsvisie bleef.  

 

Tijdens een van overleggen met de schoolbestuurders is naar voren gekomen dat – hoewel 

de gemeente om een visie van het onderwijsveld vraagt en welke rol het daarin van de 

gemeente verwacht – het onderwijsveld wil weten wat de ambitie/visie is van de 

gemeenteraad op het onderwijs. Op deze suggestie heeft de raad de schoolbesturen 

uitgenodigd voor een open dialoog die plaatsvond in januari 2012. Een van de afspraken die 

daarbij is gemaakt is dat de raad en het onderwijsveld vaker met elkaar van gedachte willen 

wisselen over wat er speelt en wat zij daarin voor elkaar kunnen betekenen.  

 

Met de schoolbesturen is meerdere keren over de totstandkoming van de visie gesproken. In 

het laatste overleg – na de bijeenkomst tussen gemeenteraad en onderwijs – zijn de 

uitgangspunten van de voorliggende visie besproken. Met de schoolbesturen OBSG en 

PCSV en de kinderopvanginstelling SKL is inhoudelijk, vanuit hun gezamenlijke visie op de 

ontwikkeling van het kind, gesproken over het kindcentrum in Voorhof. In hoofdstuk 5 bezien 

we een kindcentrum in Voorhof in het licht van de onderwijshuisvesting en toetsen we dat 

aan het kader eigendommenbeleid.  
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2. Visie op samenwerking 

 

Visie op onderwijs betekent een visie op samenwerking. De gemeente heeft geen directe 

bemoeienis met de inrichting van een school of met haar onderwijsprogramma. De school is 

inhoudelijk verantwoordelijk en de gemeente faciliterend. Onze wettelijke taken bestaan uit 

het voorzien in huisvesting en bewegingsonderwijs, het handhaven van de leerplicht, het 

voorkomen van voortijdig schoolverlaten, leerlingenvervoer en het aanbieden van 

voorschoolse educatie. In dit hoofdstuk beschrijven wij daarom onze visie op samenwerking 

met het onderwijs ter bevordering en realisering van het onderwijs- en jeugd(zorg)beleid.  

 

2.1 Decentralisatie en de Lokale Educatieve Agenda 

De rijksoverheid hevelt al geruime tijd steeds meer taken en verantwoordelijkheden over 

naar gemeenten. Daarnaast worden schoolbesturen in toenemende mate geacht een 

bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke en sociale problemen. Ook zij 

krijgen daartoe meer taken en verantwoordelijkheden. Deze fragmentatie van macht, 

verantwoordelijkheid en ook middelen heeft er toe geleid dat de bestuurlijke verhoudingen 

tussen de schoolbesturen en gemeente de afgelopen jaren ingrijpend zijn gewijzigd. De rol 

van gemeente als spelbepaler is veranderd in een partnerschap met de schoolbesturen.  

 

Om aan deze veranderde verhoudingen vorm en inhoud te geven, heeft het rijk gemeenten 

en schoolbesturen gestimuleerd om met elkaar een gezamenlijke agenda op te stellen: de 

zogenaamde Lokale Educatieve Agenda (LEA). In een medio januari 2012 door de 

gemeenteraad georganiseerde sessie met het onderwijsveld is het belang van en de 

behoefte aan een gezamenlijke agenda door alle aanwezige partijen onderstreept.  

 

2.2 Ambitieniveau 

In de stand van zaken-notitie Onderwijs in beeld hebben we geconstateerd dat de 

Leiderdorpse educatieve agenda de afgelopen jaren niet het doel heeft bereikt dat we ermee 

beoogden. Het ontbreken van gezamenlijke thema’s, maar ook het feit dat de gemeente te 

eenzijdig de agenda heeft bepaald, zien wij als oorzaak hiervan. Dat moet de komende 

periode anders, alleen al vanwege de omvangrijke ontwikkelingen die er op het 

onderwijsveld en gemeente afkomen. Deze brengen tegelijkertijd wel voldoende 

gemeenschappelijke thema’s met zich mee.  
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In een door de VNG gepubliceerde handreiking voor lokaal onderwijsbeleid wordt een 

zogenaamde ambitieladder geschetst: een viertal niveaus waarop de gemeente haar ambitie 

kan formuleren.1 Deze ambitieladder kent de volgende treden: 

 

 

 

Vanwege de gelijkwaardige verhouding tussen het onderwijs en de gemeente en de 

ontwikkelingen die op ons afkomen, kiezen wij voor de derde trede: vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid willen wij samen met de schoolbesturen en andere instellingen het 

onderwijs- en jeugd(zorg)beleid van 0-23 jaar voeren. Met elkaar bepalen wij welke 

onderwerpen op de lokale educatieve agenda komen te staan. Bij elk van deze thema’s zijn 

de verantwoordelijkheden anders verdeeld. Soms is er sprake van een verticale 

gezagsstructuur, maar vaker van gelijkwaardigheid. Omdat de formele bevoegdheden van 

de gemeente geringer zijn dan voorheen, is de noodzaak om onderwijsbeleid in regie te 

voeren des te groter. Het is daarom belangrijk om bij elk thema goed na te denken over de 

positie die de gemeente wil innemen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de schoolbesturen 

en andere instellingen, zoals kinderopvang.   

 

Om wederzijdse verwachtingen van elkaars rollen te bespreken (verwachtingen-

management), heeft onderzoek- en adviesbureau Oberon een model ontwikkeld dat inzicht 

geeft in de posities die mogelijk zijn.2 Wil de gemeente de initiator zijn van de lokale 

educatieve agenda of juist meer een volger? Wil zij een positie innemen waarbij zij overal 

betrokken is of juist een meer op afstand?  

 

                                                
1
 De Lokale Educatieve Agenda – Punt voor punt, uitgegeven door de VNG, opgesteld door onderzoeks- en 

adviesbureau Oberon, Utrecht, november 2006 
2
 De lokale educatieve agenda en kleine gemeenten, opgesteld door onderzoeks- en adviesbureau Oberon, in 

opdracht van het Ministerie van OCW, januari 2011 
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De as volgend - initiërend geeft aan in hoeverre de gemeente de ontwikkelingen op de 

gezamenlijke agenda volgt of er zelf initiatieven in neemt. De as afstand houdend - 

participerend bepaalt de mate waarin de gemeente daadwerkelijk actief is bij de uitvoering 

van de agenda. Houdt de gemeente afstand en laat ze zich informeren of neemt ze deel aan 

overleggen en werken beleidsambtenaren onderwerpen en activiteitenplannen uit? Zoals uit 

het schema blijkt, zijn er vier mogelijke posities.  

 

Afhankelijk van de thema’s op de agenda hebben wij een andere rol. Veelal zullen wij 

beheersen of bouwen. In ieder geval moet duidelijk worden dat wij een actieve speler willen 

zijn. De reden daarvoor is tweeledig. Allereerst zijn de ontwikkelingen die op de 

schoolbesturen en de gemeente afkomen te ingrijpend om op afstand te blijven. Om te 

voorkomen dat er jeugdigen tussen wal en schip vallen, om afstemming van ondersteuning 

vanuit het onderwijs met het zorgaanbod vanuit het gemeentelijke jeugd(zorg)beleid zeker te 

stellen, zullen wij actief betrokken(er) moeten zijn. Daar komt bij dat wij vertrouwen op de 

expertise van de partners in het veld. Wij laten het aan hen over om met initiatieven te 

komen. Omvangrijke thema’s, zoals passend onderwijs in relatie tot de transitie van de 

jeugdzorg, laten het echter niet toe om alleen te beheersen. Daarin willen wij een initiërende 

rol spelen. Wij moeten bouwend de koppeling maken.  

 

2.3 Vorm 

Het is een uitdrukkelijke wens van de schoolbestuurders om de thema’s die op de lokale 

educatieve agenda staan op bestuurlijk niveau te bespreken. Per agendapunt wordt bekeken 

wie van de partners aanwezig moeten zijn. Inhoudelijk deskundigen kunnen aanschuiven bij 

het overleg wanneer dat nodig is. Denk bij cultuureducatie aan de cultuurcoördinatoren en de 

beleidsmedewerker cultuur of bij zorgadviesteams aan de schoolleiders of intern 

begeleidsters en beleidsmedewerker jeugd/zorg. De agendabepaling voor een overleg 

gebeurt door de deelnemers.  
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Met de schoolbestuurders spreken wij over de wijze waarop het voorzitterschap wordt 

ingevuld. Het is geen automatisme dat de wethouder onderwijs/gemeente de rol van 

voorzitter vervult. Om de gelijkwaardigheid beter tot uitdrukking te laten komen, stellen wij 

roulerend voorzitterschap voor. 

 

2.4 Op de agenda 

Het belang van goede afstemming en samenwerking met het onderwijsveld is evident. Er zijn 

veel thema’s waarbij taken en verantwoordelijkheden van schoolbesturen raken aan taken 

en verantwoordelijkheden van de gemeente. Deze thema’s zijn bij uitstek geschikt om op de 

gezamenlijke agenda te worden geplaatst. In overleg met de bestuurders van het onderwijs 

en Stichting Kinderopvang Leiderdorp hebben we de volgende gezamenlijke agenda 

opgesteld: 

 

1 passend onderwijs in relatie tot de transitie van de jeugdzorg 

2 doorontwikkeling van zorgadviesteams in samenhang met het centrum voor jeugd en 

gezin 

3 stimulering vorming dagarrangementen/integrale kindcentra (opvang, sport, cultuur) 

4 opvangen van bezuinigingen op het schoolmaatschappelijk werk 

5 behouden van cultuureducatie 

6 voorkomen van schoolverzuim 

7 voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden  

 

Ad 1. In de volgende paragraaf gaan wij uitvoerig in op hoe passend onderwijs zich verhoudt 

tot de transitie van de jeugdzorg en waarom dit bovenaan de agenda staat.  

 

Ad 2. Omdat de samenwerking in de jeugdketen breder is dan alleen zorgadviesteams 

(ZAT’s) heeft het kabinet besloten om in plaats van de wettelijke borging van ZAT’s te 

spreken over wettelijke borging van zorg in en om de school.3 Het centrum voor jeugd en 

gezin heeft de taak om voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar laagdrempelige opvoed- en 

opgroeiondersteuning te bieden. ZAT’s komen doorgaans pas in beeld wanneer er sprake is 

van schooloverstijgende problematiek. Het onderwijsveld en de gemeente moeten afspraken 

maken over de taakverdeling ten aanzien van zorg in en om de school. Oftewel, hoe 

verhouden de ZAT’s en het centrum van jeugd en gezin zich tot elkaar?   

                                                
3
 Brief van de minister van Jeugd en Gezin en het ministerie van OCW aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 

betreft wettelijke borging zorg in en om de school, d.d. 10 juni 2009  
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Ad 3. Scholen zijn sinds enkele jaren verantwoordelijk voor het organiseren van 

buitenschoolse opvang indien ouders daarom vragen.4 De gemeente heeft geen wettelijke 

taak in het realiseren van ruimte voor buitenschoolse opvang. Wel heeft de gemeenteraad 

het college gevraagd hierin waar mogelijk de regierol te nemen.5 Het protestants-christelijke 

en het openbare schoolbestuur, die samen 9 van de 13 scholen in Leiderdorp onder zich 

hebben, hebben de intentie om samen met de grootste kinderopvangaanbieder in 

Leiderdorp, Stichting Kinderopvang Leiderdorp, een verregaande samenwerking aan te gaan 

om integrale opvang-onderwijscentra vorm te geven. Wat dit voor de gemeente kan 

betekenen op het gebied van de huisvesting laten we zien in hoofdstuk 5.  

 

Ad 4. Het schoolmaatschappelijk werk is gericht op vroegtijdige signalering, hulp en 

ondersteuning van sociaal-emotionele en gedragsproblemen van leerlingen die zich 

voordoen in de driehoek kind - ouders - school. Het biedt hulp  aan kinderen, ouders en 

leerkrachten en heeft naar de (jeugd)zorginstellingen een actieve brug- en schakelfunctie. 

De provinciale middelen voor preventief jeugdbeleid (waaruit ook schoolmaatschappelijk 

werk deels wordt bekostigd) lopen de komende jaren terug. Voor het primair onderwijs zijn 

minder uren beschikbaar en voor het voortgezet onderwijs vanaf 2013 zelfs geen uren. Het 

staat op de gezamenlijke agenda om met elkaar te oplossingen te bedenken voor de 

structurele inbedding en financiering van maatschappelijk werk op school. 

 

Ad 5. Het rijk werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling onder de noemer 

‘Cultuureducatie met kwaliteit’. De huidige regeling Cultuurparticipatie komt per 2013 te 

vervallen. Met de nieuwe regeling wordt beoogd via een samenwerking van scholen en 

culturele instellingen de cultuureducatie binnen het primair onderwijs te ondersteunen. De 

subsidieaanvragen van instellingen komen bij de gemeente binnen, omdat de gemeente de 

helft van de subsidie wordt geacht bij te passen. De gemeente moet de aanvraag vervolgens 

doorsturen naar het Fonds voor Cultuurparticipatie die de aanvraag toetst. Met het onderwijs 

willen wij afstemmen welke aanvragen zij willen doen en wat dat voor financiële 

consequenties voor de gemeente heeft.  

 

                                                
4
 Op 22 september 2005 nam de Tweede Kamer een motie aan van de leden Van Aartsen en Bos. De motie 

verzoekt de regering de wet- en regelgeving met ingang van 1 januari 2007 zodanig aan te passen, dat scholen 

voor primair onderwijs worden verplicht (als ouders daarom vragen) hetzij zelf voor- en naschoolse opvang te 

verzorgen op schooldagen tussen 7.30 uur en 18.30 uur, hetzij faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen 

dat doen en hierbij de randvoorwaarden aan te geven. 
5
 Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2011 – 2014, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 

Leiderdorp op 14 december 2009, pagina 11  
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Ad 6. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het kader van de 

leerplichtwet. De schoolhoofden zijn verplicht om verzuim te registreren en te melden. Met 

elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de aanpak van het schoolverzuim en het terugdringen 

van voortijdig schoolverlaten. Uit de jaarrapportage 2010-2011 van het Regionaal Bureau 

Leerplicht blijkt dat slechts een beperkt aantal scholen verzuim meldt. Scholen herkennen 

zich hier niet in. Met het RBL, dat namens de gemeente de leerplichttaken uitvoert, en het 

onderwijs bespreken wij hoe we de registratie kunnen verbeteren, de cijfers beter kunnen 

duiden en brengen wij het verzuimprotocol onder de aandacht.   

 

Ad 7. De gemeente is verantwoordelijk voor het voorkomen en tegengaan van achterstanden 

in de voorschoolse periode (2- en 3- jarigen). Schoolbesturen zijn dat voor de vroegschoolse 

periode (4- en 5-jarigen). Met elkaar maken wij afspraken over de doorgaande leerlijn.  

 

De opgesomde onderwerpen zijn niet uitputtend. De agenda is bovendien niet statisch, maar 

in beweging. Afhankelijk van relevantie en urgentie kunnen onderwerpen aan de agenda 

worden toegevoegd of er van verwijderd (om er later wellicht weer op te komen). Met opzet 

hebben we onderwijshuisvesting niet op de agenda gezet. Schoolbesturen hebben hierin 

geen gemeenschappelijk belang anders dan dat we zorgen dat in iedere wijk van Leiderdorp 

voldoende onderwijsvoorzieningen zijn. Van de zeven schoolbesturen die Leiderdorp telt, 

werken twee besturen op het gebied van huisvesting samen. Hierop komen we in hoofdstuk 

3 terug. 

 

2.5 Passend onderwijs 

Thema’s die op de educatieve agenda staan hebben we hierboven benoemd. Op de 

stelselherziening passend onderwijs gaan wij hier nader in, omdat dit een actuele en 

omvangrijke ontwikkeling is, die bovendien exemplarisch is voor de verhoudingen tussen het 

onderwijsveld en de gemeente en daardoor een heel goed inzicht geeft in het belang van 

afstemming en goede samenwerking.   

 

Passend onderwijs 

Het huidige stelsel waarmee de onderwijsondersteuning wordt geregeld is volgens het 

kabinet niet langer houdbaar. Met de invoering van passend onderwijs wordt een nieuw 

stelsel ingevoerd. Deze stelselwijziging betekent een forse verandering voor alle organisaties 

in en om het onderwijsveld. Hieronder beschrijven wij de belangrijkste pijlers6: 

                                                
6
 Uit de memorie van toelichting van het wetsvoorstel ‘wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een 

herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal 



 

 12 

 

� zorgplicht 

De invoering van passend onderwijs betekent dat wanneer ouders hun kind dat extra 

ondersteuning nodig heeft op een bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft 

om dit kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Als de school zelf geen 

passend onderwijs kan bieden, heeft de school de verantwoordelijkheid om een zo goed 

mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Op deze manier hoeven ouders niet zelf 

meerdere scholen af om een (geschikte) plek voor hun kind te vinden. De 

samenwerkingsverbanden spelen bij de plaatsing en verwijzing een centrale rol. 

 

� schoolondersteuningsprofiel 

De schoolbesturen stellen het ondersteuningsprofiel van elke school vast. Daarmee wordt 

voor ouders welke ondersteuning op de school aan de leerlingen beschikbaar wordt gesteld. 

De invulling van het schoolondersteuningsprofiel hangt af van de expertise van de school en 

de afspraken die binnen het samenwerkingsverband waar de school deel van uit maakt 

worden gemaakt. 

 

� samenwerkingsverbanden 

In Leiderdorp zijn er twee samenwerkingsverbanden actief in de categorie lichte zorg: een 

voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs (SO) en een voor voortgezet onderwijs 

en delen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zware zorg wordt verleend door 

scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Zij werken samen in 

zogenaamde regionale expertisecentra. Indicatiestelling van leerlingen verloopt in elk 

verband anders.  

 

De huidige samenwerkingsverbanden worden opgegeven en er worden 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd. De samenwerkingsverbanden 

primair onderwijs worden verbreed tot primair onderwijs en speciaal onderwijs en de 

regionale expertisecentra (REC) gaan in het samenwerkingsverband op. De interne 

organisatie ervan wordt aan de schoolbesturen overgelaten. Het samenwerkingsverband 

krijgt de beschikking over de middelen voor lichte en zware ondersteuning in het onderwijs, 

uitgezonderd cluster 1 en 2 onderwijs.7 Voor het voortgezet onderwijs wordt nagenoeg 

                                                                                                                                                   
en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs’, op de website van de 

rijksoverheid, d.d. 25-11-2011  
7
 Tot cluster 1 worden scholen voor visueel gehandicapte kinderen, mogelijk in combinatie met een andere 

handicap gerekend . Scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige 

spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, eventueel 

in combinatie met een andere handicap behoren tot cluster 2 onderwijs. 
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hetzelfde stelsel ingevoerd. Over de toewijzingssystematiek, het bekostigingsmodel en de 

wijziging van onderwijswetten gaan wij hier niet nader in vanwege de complexiteit en de 

mate van gedetailleerdheid. 

 

� ondersteuningsplan 

De besturen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de wijze waarop voor alle 

leerlingen zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden geboden. Deze afspraken 

worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband wordt ten minste eens in de vier jaar opgesteld.  

 

Relatie tussen passend onderwijs en de gemeentelijke onderwijstaken 

De wet passend onderwijs verplicht het samenwerkingsverband voordat dat het 

ondersteuningsplan vaststelt over een concept ervan met de gemeente Op 

Overeenstemming Gericht Overleg te voeren. De gedachte daarbij is dat passend onderwijs, 

dat primair een taak is voor schoolbesturen, nauw samenhangt met taken waar de gemeente 

voor verantwoordelijk is, zoals onderwijshuisvesting, leerplichthandhaving, de Regionale 

Meld- en Coördinatie (RMC-)functie en het leerlingenvervoer.  

 

Ter illustratie  

In de huidige situatie kunnen alle leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs aanspraak 

maken op leerlingenvervoer, ook de leerlingen die wel zelf in staat zijn om zelfstandig te 

reizen. In het nieuwe stelsel komen alleen leerlingen in aanmerking voor vervoer als zij 

gezien hun handicap niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen. Een plaatsing in 

het voortgezet speciaal onderwijs geeft dus niet langer zonder meer recht op 

leerlingenvervoer. Wat de exacte consequenties hiervan zijn voor onze gemeente is nu nog 

niet bekend. Het conceptondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, waarin staat 

welke ondersteuning op welke school in het samenwerkingsverband wordt geboden, wordt 

pas begin 2013 met de gemeente besproken. In zijn algemeenheid is het de verwachting dat 

door het inrichten van specifieke voorzieningen binnen het regulier onderwijs het aantal 

vervoersbewegingen zal dalen. Een andere mogelijkheid is dat de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer wordt gedoordecentraliseerd naar de 

samenwerkingsverbanden. De minister van Onderwijs heeft met de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken hier een verkennend onderzoek naar te 

starten. 
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Relatie tussen passend onderwijs en de transitie jeugdzorg 

Niet alleen hangt passend onderwijs nauw samen met gemeentelijke onderwijstaken, maar 

minstens net zo met de jeugdzorg, waar wij in de nabije toekomst voor verantwoordelijk 

worden (gemaakt).  

 

Waar het samenwerkingsverband verplicht wordt gesteld het conceptondersteuningsplan af 

te stemmen met de gemeente, krijgt de gemeente spiegelbeeldig daaraan de verplichting om 

over benodigde opvoed- en opgroeiondersteuning af te stemmen met het 

samenwerkingsverband. Vanwege het grote belang van goede afstemming tussen de 

ondersteuning vanuit het onderwijs enerzijds en de jeugdzorg en andere vormen van zorg 

die door de gemeente wordt geboden anderzijds wordt dit Op Overeenstemming Gericht 

Overleg in het kader van de lokale educatieve agenda gevoerd.  

Passend onderwijs treedt echter eerder in werking dan dat de gemeente verantwoordelijk 

wordt voor de jeugdzorg. Het samenwerkingsverband zal in de overgangsfase tot het nieuwe 

stelsel jeugdzorg afstemmen met de provincie, waar de verantwoordelijkheid voor de 

jeugdzorg nu nog ligt. Om de afstemming van de ondersteuning vanuit het onderwijs met het 

zorgaanbod vanuit het lokale (preventieve) jeugdbeleid zeker te stellen, zullen wij ter 

voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg de contacten met het samenwerkingsverband 

intensiveren.  
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3. Visie op huisvesting 

In het coalitieakkoord 2010-2014 staat wat de coalitie voor ogen heeft op het gebied van de 

huisvesting van het onderwijs: 

- We ontwikkelen uiterlijk 2011 een gezamenlijke brede visie hoe de samenwerking van 

scholen de komende 20 jaar het beste vorm kan krijgen. 

- Aan de hand van die visie stellen we het Onderwijshuisvestingsplan bij op basis van de 

meest recente inzichten en ontwikkelingen van het aantal leerlingen en de financiële 

mogelijkheden die het Rijk verschaft. 

Daarnaast zegt het akkoord dat de Brede school Voorhof gefaseerd wordt, mede in 

afwachting van deze beleidsvisie en dat bij de planontwikkeling van een brede school in 

Voorhof alle belanghebbenden (scholen, ouders en omwonenden) vanaf het begin direct 

betrokken zullen worden (IBO). 

Over deze zaken gaat dit hoofdstuk. We bespreken achtereenvolgens de leerlingenprognose 

en de consequenties die deze heeft voor de huisvesting. We halen de conclusies uit het 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010-2014 en de notitie Onderwijs in beeld terug. 

Hierin hebben we geconstateerd dat geprognosticeerde leegstand in praktijk niet zomaar een 

andere bestemming gegeven kan worden. Dit is zeker het geval als de leegstand op 

wijkniveau wordt bezien. 

 

4. Analyse Leerlingenprognose Basisonderwijs 2011 Leiderdorp 

Een visie op dalende leerlingenaantallen beantwoordt de vraag op welke wijze leegstand te 

voorkomen of tegen te gaan is. Met andere woorden: hoe kunnen bestaande 

onderwijsaccommodaties zo efficiënt mogelijk worden ingezet en hoe kan de gemeente 

daarin sturen.  

 

Een vraag die in het verlengde ligt is of efficiëntere inzet van schoolgebouwen kan leiden tot 

exploitatievoordeel of ten minste tot vermindering van de exploitatielasten voor de scholen 

en/of de gemeente. In dit hoofdstuk proberen we deze vragen te beantwoorden.  

 

4.1 De leerlingenprognose 

De leerlingenprognose is een belangrijk kader/instrument om afwegingen ten aanzien van 

het  onderwijshuisvestingsbeleid te maken. In het IHP 2010-2014 is dit gebeurd. En de notitie 

Onderwijs in beeld heeft het beeld bevestigd dat er geen noodzaak is om wat in het IHP is 

vastgelegd te wijzigen. Vier uitgangspunten zijn van toepassing:  
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1. de gemeente investeert niet in toename van capaciteit; 

2. de leerlingenprognose is op wijkniveau normstellend voor het realiseren en in stand 

houden van onderwijsvoorzieningen; 

3. de gemeente investeert niet in spreiding; 

4. de gemeente neemt de regie bij investeringen ten behoeve van (buitenschoolse) opvang. 

 

Ad 1. We zien in de lange termijnprognose geen argument om de bestaande hoeveelheid 

onderwijsruimte te vergroten. De gemeente kan met de bestaande gebouwen aan haar 

huisvestingsplicht voldoen. Hoewel tijdelijke uitbreiding ook niet wordt voorzien, zal 

medegebruik van leegstand in bestaande (school)gebouwen voor het geval zich de vraag 

zich voordoet gemeengoed moeten worden. Er worden geen tijdelijke lokalen meer 

geplaatst, omdat dit kostbaar is en er in de buurt van de school waar behoefte is aan 

tijdelijke uitbreiding voldoende bruikbare les-, speel- of gymnastiekruimte te vinden is. 

Dit is temeer het geval daar na de renovatie van Gomarus en de uitbreiding/renovatie van de 

Koningin Julianaschool en de Willem de Zwijgerschool, met de nieuwbouw van de Brede 

School Oude Dorp, de Brede School West, de Leeuwerik en de afronding van de OKV op 

Elckerlyc en de Schakel 10 van de 13 scholen in Leiderdorp toekomstbestendig genoemd 

kunnen worden. 

 

Ad 2. Vanuit de pedagogische visie dat een kind in de eigen buurt naar school zou moeten 

kunnen en dat een (brede) school een spil in de wijk zou moeten zijn, maar ook vanuit een 

visie op passend of ‘thuisnabij onderwijs’ vinden schoolbesturen dat  de gemeente per wijk 

zou moeten kijken naar de behoefte aan een onderwijsvoorziening. Leiderdorp kent als 

prognosegebieden vier wijken: Noord (Buitenhof, Leyhof, Driegatenbrug), Oost (Binnenhof, 

Voorhof), Zuid (Oranjewijk, Kerkwijk), West (Vogelwijk, Zijlkwartier, Schansen, Dreven). De 

wijken worden gescheiden door de Persant Snoepweg en de Engelendaal, die als barrières 

worden gezien. Tussen de wijken Noord en Oost loopt niet zo’n verkeersader, waardoor er 

gemakkelijker overgestoken wordt van Buitenhof naar Binnenhof (Schakel) en Voorhof 

(Regenboog/Hasselbraam). Het college heeft met de vaststelling van de uitgangspunten uit 

de onderwijsnotitie Onderwijs in beeld deze visie op wijkgebonden onderwijs bekrachtigd. 

 

Hieruit volgt dat een verzoek om uitbreiding, renovatie of vervangende nieuwbouw niet op 

gemeenteniveau, of schoolniveau, maar op wijkniveau wordt gewogen. De omvang van de 

toekenning wordt gebaseerd op de prognosecijfers van de wijk waar de school staat. Laat 

deze wijk een sterke vergrijzing zien en een terugloop in leerlingenaantallen, dan wordt de 

school waarvoor nieuwbouw wordt aangevraagd kleiner in omvang dan de bestaande 

school. In het geval van renovatie van het bestaande gebouw betekent dit dat een deel van 
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het gebouw een andere functie/bestemming kan krijgen. In hoofdstuk 5 laten we aan de 

hand van de wijk Oost zien hoe dit in de praktijk uitwerkt. 

 

Ad 3. In enkele steden waar sprake is van witte en zwarte scholen wordt door een systeem 

van centrale inschrijving spreiding van leerlingen gereguleerd.  Dit is binnen Leiderdorp geen 

issue. Ook het verminderen van het aantal openbare scholen of nevenvestigingen, is niet 

aan de orde, totdat de prognose uitwijst dat in een bepaalde wijk op de lange termijn 

onvoldoende leerlingen zijn om een school te bevolken (zie Ad 2). 

 

Gemeentebestuur en schoolbestuur zijn er om economische redenen echter beide bij gebaat 

om niet tegen beter weten in een schoollocatie in stand te houden. Het gemeentebestuur kan 

het gesprek aangaan met het schoolbestuur over onttrekking aan de onderwijsbestemming 

van (een deel van) een schoolgebouw of stopzetten van investeringen in het gebouw als 

opheffing aan de orde is en de kosten voor onderhoud en exploitatie niet langer in 

verhouding staan tot de ruimtebehoefte van de school. 

 

Ad 4. Uit het IHP: De gemeente heeft geen wettelijke taak in het realiseren van ruimte voor 

buitenschoolse opvang. Wel heeft de gemeenteraad het college gevraagd hierin waar 

mogelijk de regierol te nemen. In de praktijk houdt dit in dat het college bij uitbreiding, 

nieuwbouw of renovatie van een school investeert in extra ruimte als daar een 

opvanginstelling voor langere periode een huurovereenkomst voor wil aangaan. In het geval 

van de Brede School Oude Dorp en Brede School West investeert het college op deze wijze 

in opvang. Ook in de uitbreiding en gedeeltelijke renovatie van de Willem de Zwijgerschool 

 is in een ruimte voor buitenschoolse opvang voorzien. 

De andere wijze waarop het college zijn regierol kan nemen is wanneer er in een 

schoolgebouw leegstand ontstaat. Zoals in de huisvestingsverordening geregeld, kan het 

college deze ruimte bestemmen voor kinderopvang. Ook hiervoor zal marktconforme huur in 

rekening moeten worden gebracht, omdat de gemeente de kinderopvang –als commerciële 

organisatie- niet mag subsidiëren. 

 

4.2 Lokalenbehoefte 

Onder verwijzing naar de notitie Onderwijs in beeld; een opname van het 

onderwijsbeleidsterrein in Leiderdorp, volstaan we in dit hoofdstuk met een schematische 

weergave van de lokalenbehoefte en onderwijscapaciteit per wijk voor de middellange 

termijn tot 2020 en voor de lange termijn tot 2027. Op de ruimtebehoefte over 15 jaar wordt 

de afweging voor permanente uitbreiding en nieuwbouw gemaakt.



 

 

wijk school werkelijk 2012 2015 2020 2027 

Noord Bolwerk 9 11 8 8 8 

  Hobbit 9 9 9 9 7 

  (Buit) 3      

  totaal 21 20 17 17 15 

  leegstand         1 1 1 3 

Zuid Kastanjelaan 10 8 8 8 7 

  Willem de Zwijger 13 10 9 9 8 

  Koningin Juliana 12 11 11 10 9 

  totaal 35 29 28 27 24 

  leegstand   6 7 8 11 

West Gomarus 4 4 4 4 4 

  Leeuwerik 1830 18 2257 2001 1810 

  Driemaster + PWA 1580 12 1778 1594 1456 

  wisselruimte 288,6
8
      

  inclusief onderwijs 364     

  speellokalen 218,4      

  totaal 4281 34 4035 3595 3266 

  leegstand   nvt ? ? ? 

Oost Elckerlyc9 11 11 10 9 9 

  Schakel 11 12 12 10 10 

  Regenboog 8 5 4 4 4 

  Hasselbraam 9 8 7 7 6 

  totaal 28 25 23 21 20 

  leegstand   3 5 7 8 

 

Leegstand in prognoses, leegstand op papier is zelden werkelijke leegstand. In het Integraal 

Huisvestingsplan 2010-2014 (IHP) problematiseerden we de term leegstand al: (') scholen 

steken niet gauw te ruim in hun jasje. Vaak wijkt het feitelijke gebruik af van de getalsmatige 

behoefte bijvoorbeeld omdat het schoolbestuur voor specifieke onderwijskundige taken extra 

leerkrachten heeft aangetrokken of er is aan een aan het onderwijs gerelateerde voorziening 

onderdak geboden.  

 

                                                
8
 Om uitbreiding, maar ook leegstand in het scholencomplex in West te voorkomen, is in 2009 besloten om 

zogenaamde wisselruimte in het pve op te nemen. Deze dient in eerste instantie om de piekbehoefte op te 

vangen, maar later is de ruimte gemakkelijk een andere, aan het onderwijs gerelateerde functie/invulling 

(opvang, educatie) te geven. De wisselruimte –volgens het pve van februari 2009 288,6m² BVO- is niet aan een 

van de scholen toebedeeld. Feitelijk kan bij daling van het leerlingenaantal alleen de wisselruimte leeg komen te 

staan. De scholen zijn zo vorm gegeven dat leegstand moeilijk in medegebruik te geven is. 
9
 Elckerlyc wordt, zoals in de onderwijsnotitie beargumenteerd, buiten de optelsom gehouden, omdat deze 

school voor de helft uit internationale leerlingen bestaat. Dit geeft de basisschool een status aparte. 
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Het college gaat het gesprek aan met de schoolbesturen om de werkelijke situatie in beeld te 

krijgen. Dit is nodig wil het college beleid kunnen voeren op betere benutting van 

leegstaande onderwijsruimte en wil het zijn regie op opvang inhoud kunnen geven10.  

Ook hebben de afgelopen jaren steeds een ontwikkeling naar groepsgrootteverkleining11 te 

zien gegeven en ontwikkelingen richting passend onderwijs: onderwijs op reguliere scholen 

aan ‘speciale’ kinderen. In de praktijk betekende die beweging dat er ruimte (bij) moest 

komen om in kleinere groepen of individueel met kinderen te kunnen werken. Dit is een zaak 

van de gemeente geweest. Begin deze eeuw is bij alle scholen uitbreiding gerealiseerd in de 

vorm van een minilokaal en de afgelopen drie jaar is op vier scholen budget voor 

Onderwijskundige Vernieuwing (OKV-2003) ingezet om intern meer ruimte te creëren of, in 

twee gevallen, om extern meer ruimte te realiseren. Dit is geen uitbreiding in de betekenis 

van de huisvestingsverordening. Er is namelijk geen sprake van geprognosticeerde groei die 

recht geeft op permanente uitbreiding. Wel hebben nog twee scholen –de Hasselbraam en 

De Hobbit- recht op gelden voor OKV. Deze zijn met het IHP in de begroting opgenomen. 

 

De vraag is hoe papieren leegstand geduid moet worden. Of: welke invulling door de scholen 

rekenen we tot de ruimtebehoefte? In verband met de mogelijkheid van herbestemmen van 

onderwijsruimte / het onttrekken van ruimte in scholen aan de onderwijsbestemming (Artikel 

110 WPO) is het van belang hierin een keuze te maken. In praktijk wordt onderstaande tot 

gebruik tbv onderwijs gerekend: 

* (beweeg)ruimte voor Passend Onderwijs 

* ruimte voor maatschappelijk werker, (individueel) begeleider, coach 

* (werk)ruimte voor docenten 

* ruimte voor voor-, tussen- en naschoolse opvang12 

 

We kijken voor de leegstand naar het actuele ruimtegebruik. We laten de prognose of de 

leerlingenaantallen niet los, maar accepteren dat deze niet alleen maatgevend zijn voor het 

ruimtegebruik. Ruimte waarvan het schoolbestuur aantoont dat deze in gebruik is voor 

onderwijsdoeleinden en niet gemist kan worden, wordt niet geclaimd. Zoals de prognose en 

het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010-2014 laten zien, is dit ook niet nodig. We 

voorzien geen tijdelijke uitbreiding meer bij individuele scholen.  De permanente nieuwbouw 

die wordt gerealiseerd (Brede School West, Leeuwerik en Brede School Oude Dorp) zijn 

                                                
10
 Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om met het college in overleg te treden over het in medegebruik geven 

of verhuren van (een deel van) het onderwijsgebouw. Het college bepaalt in een huursituatie de hoogte van de 

huur. De huursom –vaak het kapitaalsdeel- komt het college toe, het exploitatiedeel het schoolbestuur..  
11
 kleinere groepen oftewel meer vierkante meters per kind 

12
 Zie voetnoot 3: een schoolbestuur moet marktconform tarief hanteren bij verhuur aan een commerciële 

organisatie, omdat anders sprake is van staatssteun.  
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toekomstbestendige gebouwen waarin rekening is gehouden met krimp. Niet voorziene groei 

op een van de basisscholen moet elders kunnen worden opgevangen, omdat het totale 

aantal leerlingen daalt. Schoolbesturen worden geacht mee te werken aan het gemeengoed 

maken van in medegebruik geven van leegstand. Omdat 9 van de 13 scholen in handen zijn 

van twee schoolbesturen die al intensief samenwerken, zien we hierbij geen obstakels. 

 

5. Faseren van de brede school in Voorhof 

Voor nieuwbouw van twee van de vier scholen in Voorhof - Hasselbraam (OBSG) en 

Regenboog (PCSV)- heeft de gemeenteraad eind 2009 een voorbereidingskrediet 

beschikbaar gesteld. In 2010 heeft het college dit voorbereidingskrediet Brede School 

Voorhof omgezet naar een krediet t.b.v. onderzoek in 2011 naar de noodzaak (behoefte), de 

omvang en de breedte van een nieuwbouwschool in Voorhof. Dit besluit past in de afspraak 

uit het coalitieakkoord om de Brede School Voorhof te faseren. In dit hoofdstuk richten we 

ons op de ruimtebehoefte in de wijk Voorhof en toetsen we de wens van de schoolbesturen 

OBSG en PCSV en kinderopvanginstelling SKL om in deze wijk een kindcentrum te 

beginnen aan het kader eigendommenbeleid. 

 

5.1 Behoefte aan een school in Oost 

Met het besluit om de gezamenlijke aanvraag van de PCSV en OBSG voor een 

voorbereidingskrediet Brede School Voorhof niet te honoreren, heeft het college een 

aanvang gemaakt met het faseren van de Brede School Voorhof zoals in het coalitieakkoord 

is afgesproken. Het college heeft hiermee activering van het door de raad beschikbaar 

gestelde voorbereidingskrediet ‘on hold’ gezet. Het wilde alvorens aan de bouwvoorbereiding 

te beginnen, de betaalbaarheid en de behoefte aan een Brede School Voorhof in de wijk 

Oost onderzoeken. De analyse van de prognose voor de wijk Oost die we in Onderwijs in 

beeld hebben gemaakt is een eerste stap hierin. Op basis van de analyse kan worden 

bepaald of zo’n nieuwe school bestaansrecht heeft (voldoende leerlingen op de lange 

termijn) en als dat is aangetoond, wat de maximale omvang van deze school zou moeten 

zijn. In Onderwijs in beeld hebben we de situatie geschetst in de wijk waar de scholen staan 

die de Brede School Voorhof vorm moeten gaan geven. 
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De leerlingenprognose laat zien dat de Hasselbraam en de Regenboog de komende jaren te 

maken krijgen met terugloop van het aantal leerlingen, maar dat er op de lange termijn naast 

de Schakel en Elckerlyc behoefte is aan een onderwijsvoorziening in die wijk. De 

bevolkingsprognose uit 2010 onderstreept dit. Oost laat tot 2030 een daling van 6% van het 

aantal 4-11-jarigen zien. De leerlingenprognose laat ook zien dat over 15 jaar (2027) de twee 

scholen samen een ruimtebehoefte van 10 groepen hebben. Vertaald naar genormeerde 

oppervlakte voor één school is dit 1400m².13 De oppervlakte van het gebouw waar de twee 

scholen zijn gehuisvest is 2408m². Dit betekent dat door de twee scholen op te laten gaan in 

één, er in en om het gebouw ruimte ontstaat voor andere activiteiten. 

 

Het besluit van eind 2009 om de realisatie van een Brede School in Voorhof naar voren te 

halen was beleidsinhoudelijk en politiek onderbouwd. Om de twee scholen al in 2014 te 

vervangen, waar in het licht van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010-2014 toe is 

besloten, biedt de huisvestingsverordening onvoldoende argumenten. 

 

                                                
13
 Twee afzonderlijke scholen van deze omvang hebben een ruimtebehoefte van 1526m². 
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De scholen zijn in 1978-79 in gebruik genomen als permanente schoolgebouwen. Artikel 1m 

van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp (2010) omschrijft wat 

de gemeente ziet als een permanent schoolgebouw: schoolgebouw dat door de keuze 

van het ontwerp en de aard van de constructie en materialen ten minste 40 jaren als 

volwaardige huisvesting voor het onderwijs kan functioneren. Met dit artikel heeft de 

gemeenteraad in het verleden een breuk willen maken met het Rijksbeleid, vastgelegd in de 

modelverordening van de VNG, dat uit ging van recht op nieuwbouw na 60 jaar. Dit was de 

afschrijvingstermijn die het Rijk voor schoolgebouwen hanteerde. Na de decentralisatie van 

huisvestingsbeleid naar de lokale overheid, was het aan de gemeente om hier de termijn 

voor te bepalen. 

 

Hoewel schoolbesturen er geen recht aan kunnen ontlenen is dit artikel tot nu toe wel zo 

uitgelegd: een school die 40 jaar oud is heeft recht op vervangende nieuwbouw. Dit is 

bijvoorbeeld de overweging geweest van de raad in het begin van deze eeuw om voor 

brede-schoolontwikkeling in West te kiezen in plaats van Noord (Buitenhof). De scholen in 

West zouden alle binnen afzienbare tijd de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt en daarmee 

toch aan vervanging toe zijn. Vanuit onderwijskundig oogpunt is dit natuurlijk het geval. Het 

is om die reden dat het artikel spreekt van volwaardige huisvesting voor het onderwijs. 

Veranderend Rijksbeleid, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op 

onderwijskundig gebied maken dat een school al veel sneller niet meer aan de eisen van de 

tijd voldoet. Renovatie na 20 jaar is heel gebruikelijk. Ook tussentijdse aanpassingen in het 

kader van klassegrootteverkleining of OKV zorgen ervoor dat die termijn van 40 jaar wordt 

gehaald. 

 

In de verordening is aan het “recht” op vervangende nieuwbouw de voorwaarde verbonden 

dat ook de bouwkundige staat van het schoolgebouw om vervanging moet vragen. Pas als 

dat het geval is wordt de aanvraag van een schoolbestuur voor vervangende nieuwbouw 

gehonoreerd. 

Het voornemen om de Brede School Voorhof te faseren was behalve door twijfel over de 

ruimtebehoefte op de lange termijn ook hierdoor ingegeven; wanneer investering in een 

nieuwe brede school verantwoord is. Formeel zijn de scholen pas in 2018 aan vervanging 

toe. 

 

5.2 Vraag naar een kindcentrum  

Uit het IHP 2010-2014: (R) het samengaan van de Hasselbraam (OBSG) en de Regenboog 

(PCSV) in een samenwerkingsschool is niet een manier om opheffing tegen te gaan, maar 
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wel om meer financiële armslag te krijgen en de consequenties hiervan het hoofd te kunnen 

bieden. Voor de wijk Oost (') zou een brede school op de locatie Hasselbraam-Regenboog 

een goede oplossing zijn om aan wisselende marktaandelen in Noord en Oost tegemoet te 

komen. Nu al vindt er veel overloop plaats tussen deze wijken. De brede school zou beide 

wijken met zowel onderwijs als opvang kunnen bedienen. 

 

De brede school in Voorhof is een initiatief van de twee schoolbesturen OBSG en PCSV die 

ook in West, samen met SKL, een brede school gaan realiseren. In Onderwijs in beeld is  

verwoord hoe zij tegen een brede school in Voorhof aan kijken. Vanuit hun pedagogische 

visie dat een (brede) school een spil in de wijk zou moeten zijn, maar ook vanuit een visie op 

passend en ‘thuisnabij onderwijs’ vinden zij dat kinderen binnen de eigen wijk naar school 

moeten kunnen. Dit betekent dat voor de ruimtebehoefte in Oost niet naar andere wijken 

wordt uitgeweken, maar dat binnen deze wijk voldoende onderwijsvoorzieningen moeten zijn 

om aan de vraag te voldoen14. Daarbij zijn de schoolbesturen van mening dat een gemeente 

niet zou moeten investeren in nieuwbouw van (traditionele) monofunctionele 

schoolgebouwen maar in kindcentra. Dit is in lijn met het veel uitgebreider takenpakket van 

scholen vandaag de dag. Zij zijn verplicht te voorzien in voor-, tussen- en naschoolse 

opvang, worden geacht de doorlopende leerlijn te bewaken, zorg te bieden en (extra) 

ondersteuning waar nodig en een schakel te zijn in de ketenaanpak. School begint niet om 

8:30uur op de dag waarop een kind leerplichtig wordt. 

 

Naar de mening van de twee schoolbesturen zou de gemeente in moeten zetten op het 

realiseren van een kindcentrum in de wijk Voorhof waar identiteit niet leidend is; een 

samenwerkingsschool15 waar ook een kinderopvanginstelling in deelneemt. Stichting 

Kinderopvang Leiderdorp (SKL) deelt de visie van de twee schoolbesturen. SKL verzorgt 

voor beide besturen de voor-, tussen- en naschoolse opvang en de PC-school Kastanjelaan 

vormt samen met een kindcentrum van SKL de Brede School Oude Dorp. Ook de exploitatie 

van dit gebouw nemen zij gezamenlijk voor hun rekening. 

 

De Brede School Voorhof zou gehuisvest moeten zijn in een flexibel gebouw dat 

multifunctioneel inzetbaar is voor (samenwerking met) maatschappelijke organisaties, hulp- 

                                                
14
 De vraag wordt afgeleid van de prognose. Voor de prognose worden herkomstgegevens van leerlingen van 

voorgaande jaren gebruikt. Zo wordt rekening gehouden met de overloop uit andere wijken; in het geval van de 

Hasselbraam en Regenboog met name de wijk Noord (Buitenhof).  
15
 De schoolbesturen en SKL gebruiken deze term voor de intensieve vorm van samenwerking die zij voorstaan. 

Formeel is een samenwerkingsschool een rechtspersoon waar scholen van verschillende denominaties zijn 

ondergebracht die hier ook in herkenbaar dienen te zijn. In artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs is de 

mogelijkheid van het stichten van een samenwerkingsschool geregeld. 
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en zorgverleners en dat gemakkelijk groei16 of daling van leerlingenaantallen kan opvangen. 

Op deze wijze zet een gemeente naar de mening van de schoolbesturen en SKL de beperkt 

beschikbare middelen efficiënt en (naar de toekomst toe) verantwoord in. Deze laatste 

aanname toetsen we hierna aan het kader accommodatiebeleid.  

 

5.3 Toepassen van het beleidskader accommodatiebeleid 

We leggen de visie van de scholen en SKL langs het Beleidskader uitgangspunten voor 

beleid van accommodaties voorzieningen en eigendommen17 -kortweg het 

accommodatiebeleidskader- om hier argumenten voor de realisatie van een kindcentrum in 

deze wijk te vinden. Dit beleidskader richt zich op doelgroepen, activiteiten en omgeving18; in 

het geval van de huisvesting van (basis)onderwijs: 

- kinderen van de voorschoolse leeftijd tot hun 12e levensjaar; 

- onderwijs, peuterspelen en (buitenschoolse) opvang; 

- in de directe leefomgeving van het schoolgaande kind. 

 

Het kader bestaat uit vijf uitgangspunten. 

I. Denk niet in termen van functies, maar in activiteiten 

Scholen uit de tijd van de Hasselbraam en De Regenboog zijn monofunctionele gebouwen 

ontworpen voor klassikaal lesgeven. Inmiddels vinden er veel meer en andersoortige 

activiteiten plaats. De overdracht van kennis en vaardigheden blijft de voornaamste activiteit, 

maar ook het bieden van zorg en andere vormen van ondersteuning als ook het verzorgen 

van opvang zijn activiteiten die binnen het schoolgebouw plaatsvinden. De schoolbesturen 

OBSG en PCSV spreken liever van een kindcentrum, dan van een school. Voor hen zou ook 

kinderopvang en peuterspeelzaal hier van deel moeten uitmaken. 

 

II. Denk niet in termen van investering, maar in exploitatie 

Van oudsher geldt: de investering in een schoolgebouw verdien je niet terug. De gemeente 

stelt vanuit haar huisvestingsplicht in een bouwkrediet beschikbaar, waarvoor het 

schoolbestuur een gebouw en buitenruimte realiseert, schrijft de investering in 40 jaar af, 

pleegt gedurende die periode groot (vervangend) onderhoud aan het gebouw, investeert zo 

nodig na 20 jaar in levensduur verlengende renovatie en herhaalt deze oefening als blijkt dat 

het schoolgebouw op is. De school is al die tijd (juridisch) eigendom van het schoolbestuur 

                                                
16
 Deze is niet geprognosticeerd, maar zoals we in Onderwijs in Beeld hebben laten zien, heeft een brede school 

lichte aantrekkende werking ten koste van de andere scholen in die wijk. 
17
 Een voorstel voor een beleidskader van ICS-adviseurs aan de gemeente Leiderdorp dat op 7 september 2011 

aan de raad is gepresenteerd en in maart 2012 ter besluitvorming door de raad is vastgesteld 
18
 In plaats van enkelvoudige functies en gebouwen 
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dat van het Rijk een vergoeding voor de exploitatie (inclusief klein onderhoud en 

schilderwerk) ontvangt. 

 

Sinds de brede-schoolvorming gestalte wordt gegeven, wordt anders naar 

onderwijsaccommodaties gekeken. Ze zijn multifunctioneel, er vindt een veelheid aan 

activiteiten plaats, de gebouwen zijn flexibel, worden intensiever gebruikt en kunnen 

gemakkelijk inspelen vooral op krimp. Ook in exploitatieve zin is er veel veranderd. Omdat 

niet alleen het schoolbestuur inwoont in het gebouw en dat vaak niet meer de eigenaar is, 

kan er huur worden gevraagd voor de ruimtes en uren waarop er andere, niet schoolse, 

activiteiten plaatsvinden. 

 

SKL heeft zich als brede-schoolpartner van de PCSV en OBSG aangediend als huurder van 

een deel van het gebouw. Doorgaans wordt de hoogte van de huur bepaald aan de hand van 

de (restant) boekwaarde, het meerjaren onderhoudsplan en de investeringen die er in 

worden gedaan ten behoeve van de hurende partij. Zo is de huurprijs die SKL betaalt voor 

ruimte in De Buit bepaald op € 100,- per m² exclusief servicekosten. 

Mogelijk zijn er nog andere partijen geïnteresseerd om ruimte in het gebouw te huren. Dit zal 

onderzocht moeten worden als ook voor hoe lang en hoeveel ruimte SKL zou willen huren en 

wat dit betekent voor de ruimte die SKL ‘achterlaat’ als zij hun activiteiten naar deze 

accommodatie verplaatst. 

 

III. Denk niet in termen van gebouwen, maar in omgevingen 

Is er in de wijk Oost behoefte aan een brede school of zijn de voorzieningen die deze biedt 

hier al in voldoende mate aanwezig? In hoofdstuk 4 hebben we betoogd dat de nabijgelegen 

Elckerlyc buiten beschouwing moet worden gelaten, omdat deze zich op een heel andere 

doelgroep richt waardoor niet van een vergelijkbare voorziening kan worden gesproken. De 

Schakel is wel een vergelijkbare voorziening, hoewel op deze school onderwijs van een 

andere denominatie wordt gegeven dan op de Hasselbraam of Regenboog. We hebben 

gezien dat er naast de Schakel langdurig behoefte blijft aan een tienklassige school van 

1400m². Hierin is de voeding van leerlingen uit de naastgelegen wijk Noord meegenomen. 

 

Daarnaast is een bijna logische brede-schoolgedachte: wat kan deze betekenen voor haar 

omgeving. Een brede school kan fungeren als ‘centrum’ voor de wijk, waar plaats is voor een 

bewonerscomité, klaverjasclub, maar ook voor taallessen voor allochtone moeders of het 

buurtsinterklaasfeest. Onderzoek en raadpleging van de omgeving zal moeten uitwijzen waar 

behoefte aan is en of hier niet elders al is voorzien. 
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IV. Maak een onderscheid in basisvoorzieningen en plusvoorzieningen 

De discussie over wat de basisvoorziening wordt is nog niet gevoerd. Naar de mening/visie 

van de drie gebruikers zou de brede school een kindcentrum moeten zijn. Onderwijs- en 

opvangvoorzieningen zijn dan het meest voor de hand liggend. Dat vaststellen is al een 

breuk met het verleden waar de school / het onderwijs de basisvoorziening was en de 

opvang en de ondersteuningsvoorzieningen als plus werden gezien. Naar plusvoorzieningen 

in het geval van een kindcentrum zal onderzoek moeten worden gedaan. Gedacht kan 

worden aan een buurtvoorziening. 

 

V. Stuur op een clustering van samenhangende activiteiten 

De gemeente treedt sturend op in het clusteren van activiteiten. Dit gebeurt als het goed is 

(als) vanzelf zodra ‘natuurlijke’ samenwerk- en woonpartners eerst het programma van eisen 

en later het activiteitenprogramma van de Brede School Voorhof inhoud gaan geven. 

In het geval van de PCSV en de OBSG heeft de gemeente nog een extra belang bij het 

clusteren van hun activiteiten. Clustering van hun activiteiten betekent dat ze minder 

kwetsbaar worden en een oplossing voor de BRIN-problematiek. 

5.4 Vervolg 

Naar de haalbaarheid van een kindcentrum in Voorhof zal verder onderzoek moeten worden 

gedaan. Vragen daarvoor zijn: 

? Hoe groot is het opvangprogramma dat SKL hier kan/wil realiseren; 

? Wat betekent verplaatsen van deze opvangvoorziening voor het aanbod aan opvang –door 

SKL- in de omgeving (Voorhof, Buitenhof); 

? Brengt het huisvesten van plusvoorzieningen niet een exploitatietekort voor andere 

gemeentelijke voorzieningen met zich mee; 

? Welke andere activiteiten zijn wenselijk in deze wijk en dragen bij aan de exploitatie van 

deze voorziening; 

? Hoe kunnen de kosten voor tijdelijke huisvesting beperkt worden. 

 

Voorgesteld wordt om op basis van een actuele leerlingenprognose en de uitkomst van het 

onderzoek naar de ‘draagkracht’ van SKL een programma van eisen op te (laten) stellen en 

dit begin 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 
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6. Financiën 

Onderstaand het overzicht van de middelen die de gemeente van het Rijk voor cluster 

educatie zoals dit in de begroting heet ontvangt. 

 

Daar onder een overzicht van de kapitaalslasten van de twee brede scholen die op dit 

moment in aanbouw zijn. We laten zien dat de uitgaven binnen het cluster onderwijs 

opgeteld bij de afschrijving van deze bouwprojecten vanaf 2013 zorgen voor een tekort op de 

‘onderwijsbegroting’.  Dit ontstaat omdat de afschrijving van beide projecten in hetzelfde jaar 

aanvangen en dan op z’n hoogst is. Uitgaande van gelijkblijvende inkomsten en uitgaven 

binnen het cluster educatie, blijft de afschrijving hier na een aantal jaar binnen. 

 

De afschrijving van de schoolgebouwen optellen bij de andere uitgaven geeft echter een 

vertekend beeld. Deze betreft namelijk niet alleen de afschrijving van de schoolgebouwen, 

maar ook de infrastructurele aanpassingen, de (her)inrichting van de openbare ruimte en 

bijvoorbeeld de realisatie van de sportvoorziening (in West). Ook de 

kinderopvangvoorzieningen in beide projecten worden met de kredieten bekostigd, maar in 

de berekening voor de dekking zijn de huurinkomsten van SKL meegenomen. 

 

 

EL 2 Naam begroting 2012 begroting 2013 begroting 2014 begroting 2015 begroting 2016 

Beh openb basis ondw 89.087,00 85.305,00 85.468,00 85.282,00 88.072,00 

Huisvvoorz. o.b.ondw 533.403,00 527.431,00 396.458,00 364.693,00 357.611,00 

Huisv.opb.onderw.gym 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 

Bijz. basisonderw. 122.775,00 118.993,00 119.157,00 118.971,00 121.761,00 

Huisvvoorz. bijz b.o 892.592,00 708.406,00 679.668,00 667.012,00 650.958,00 

Huisv.bijz.ondw.gym 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 

VSO/ZMOK 11.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VSO/ZMOK 
huisvesting 334.196,00 330.736,00 327.813,00 322.341,00 316.942,00 

Huisv.spec.ondw. gym 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 

Bijz.vrt.onderw.huis 215.364,00 211.987,00 208.611,00 205.236,00 201.861,00 

Leerplicht 5.603,00 5.603,00 5.603,00 5.603,00 5.603,00 

Leerlingenvervoer 208.965,00 211.867,00 213.339,00 213.339,00 213.339,00 

Vroegtijdse educ. 125.449,00 125.449,00 125.449,00 125.449,00 125.449,00 

Lokaal onderwijs 192.750,00 188.809,00 165.289,00 161.348,00 162.829,00 

Ov. voorzieningen 32.215,00 31.871,00 31.581,00 31.037,00 30.501,00 

  2.874.342,00 2.656.457,00 2.468.436,00 2.410.311,00 2.384.926,00 

      

      

Algemen Uitkering 
dec circ, cluster 
Educatie 3.105.264,38 3.060.000,87 3.068.278,62 3.015.597,35 3.048.011,60 
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Resultaat kosten 
ow/alg uitkering ow -230.922,38 -403.543,87 -599.842,62 -605.286,35 -663.085,60 

 voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel 

      

EL 2 Naam begroting 2012 begroting 2013 begroting 2014 begroting 2015 begroting 2016 

Huisvvoorz. o.b.ondw 93.750,00   475.387,00 475.387,00 475.387,00 

Huisvvoorz. o.b.ondw     618.625,00 597.233,00 575.840,00 

  93.750,00 0,00 1.094.012,00 1.072.620,00 1.051.227,00 

            

Huisvvoorz. bijz b.o   220.437,00 220.437,00 220.437,00 220.437,00 

Huisvvoorz. bijz b.o   354.050,00 344.130,00 334.211,00 324.098,00 

  0,00 574.487,00 564.567,00 554.648,00 544.535,00 

Resultaat kosten 
ow/au incl. afschr 
brede scholen -137.172,38 170.943,13 1.058.736,38 1.021.981,65 932.676,40 

 voordeel nadeel nadeel nadeel nadeel 

 
 

 begroting 2020 begroting 2025 begroting 2030 begroting 2035 begroting 2040 

Huisvvoorz. o.b.ondw 371926 371926 371926 371926 277964 

Huisvvoorz. o.b.ondw 497254 413571 329887 246204 168863 

 869.180,00 785.497,00 701.813,00 618.130,00 446.827,00 

      

Huisvvoorz. bijz b.o 211870 211870 211870 211870 175894 

Huisvvoorz. bijz b.o 285576 237905 190235 142564 98940 

 497.446,00 449.775,00 402.105,00 354.434,00 274.834,00 
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7. Verantwoording 

In hoofdstuk 2 hebben wij beschreven dat hoewel de afgelopen jaren de bestuurlijke 

verhoudingen tussen de schoolbesturen en de gemeente ingrijpend zijn gewijzigd de 

gemeente haar oude rol van spelbepaler is blijven vervullen. De gemeente heeft vooraf en te 

eenzijdig de lokale educatieve agenda bepaald, waardoor deze niet goed tot zijn recht 

gekomen. Dat moet, gezien de ontwikkelingen die op schoolbesturen en gemeente afkomen, 

de komende jaren anders. We hebben de ambitie geformuleerd om vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid samen met de schoolbesturen en andere instellingen het 

onderwijsbeleid (en het jeugdzorgbeleid 0-23 jaar) te voeren. Ter realisering en bevordering 

van het onderwijsbeleid willen wij de LEA nieuw leven inblazen.  

 
Onze doelstelling, de activiteiten die wij uitvoeren om die doelstelling te bereiken en de 

prestatie-indicatoren op basis waarvan we meten of we onze doelstelling hebben bereikt, 

geven wij hieronder als volgt weer. 
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Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met 
schoolbesturen en andere instellingen overleg voeren over 
de Lokale Educatieve Agenda ter realisering en 
bevordering van het onderwijsbeleid (en aanpalend 
jeugdzorgbeleid 0-23 jaar). 
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Het minimaal drie keer organiseren van een LEA-overleg 
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- Het aantal overleggen dat afgelopen jaar heeft 
plaatsgevonden waar onderwerpen van de gezamenlijke 
agenda zijn besproken. 
- Het aantal maal dat niet de gemeente initiator van een 
LEA-overleg is geweest. 
- Het aantal overleggen waar 80% van de genodigden 
aanwezig zijn geweest. 
 


