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 2012 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 6-03-2012 

Onderwerp:  onderwijsvisie 2012  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De onderwijsvisie 2012 vast te stellen waarvan de belangrijkste punten zijn 

a. De derde trede van de ambitieladder van de VNG -de gemeente neemt samen met de 

schoolbesturen en instellingen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs- en 

jeugd(zorg)beleid voor alle jongeren van 0-23 jaar- is de participatiegraad van de Lokale 

Educatieve Agenda (LEA); 

b. Op de Lokale Educatieve Agenda staan de volgende punten 

- passend onderwijs in relatie tot de transitie van de jeugdzorg 

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

gezin 

- stimuleren vorming dagarrangementen/integrale kindcentra (opvang, sport, cultuur) 

- opvangen van bezuinigingen op schoolmaatschappelijk werk 

- behouden van cultuureducatie 

- voorkomen van schoolverzuim 

- voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden 

c. De uitgangspunten uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010-2014 en de   

onderwijsnotitie Onderwijs in Beeld (maart 2011) blijven gehandhaafd 

2. Akkoord te gaan met het starten van de volgende fase in de bouwvoorbereiding Brede 

School Voorhof die zal leiden tot definitieve besluitvorming over het project Kindcentrum 

Voorhof begin 2013. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De afgelopen jaren heeft de Lokale Educatieve Agenda niet de status gekregen die 

nodig is om gezamenlijk / integraal beleid op het gebied van 

onderwijs(ondersteuning), bestrijden van onderwijsachterstanden en educatie vorm 

en inhoud te geven. Door samen met de schoolbesturen en de Stichting 

Kinderopvang Leiderdorp de agendapunten te bepalen en afspraken te maken over 

de vorm waarin de Agenda gestalte kan krijgen, verwacht het college greep te 
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kunnen houden op de ontwikkelingen en bezuinigingen waarmee het onderwijs, de 

ondersteuningsfuncties, de opvang en de gemeente te maken krijgen. Deze 

ontwikkelingen vragen om een visie op hoe de gemeente in de toekomst om wil 

gaan met de dalende leerlingenaantallen en de daarmee afnemende 

onderwijsruimtebehoefte.  

In het specifieke geval van de wijk Voorhof, geven de visie, de ruimtebehoefte en 

(toetsing aan) het kader eigendommenbeleid naar de mening van het college 

aanleiding om de volgende fase van het project Brede School Voorhof in te gaan, 

die leidt tot de aanvraag begin 2013 voor een uitvoeringskrediet. 

1.b Voorgeschiedenis 

In het coalitieakkoord 2010-2014 staat dat uiterlijk 2011 een gezamenlijke brede 

visie wordt ontwikkeld hoe de samenwerking van scholen de komende 20 jaar het 

beste vorm kan krijgen en dat aan de hand hiervan het Onderwijshuisvestingsplan 

wordt bijgesteld 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). Deze wens is herhaald in motie 8 uit de 

begrotingsraad van 5 november 2010; die het college oproept een brede visie 

onderwijs, inclusief leerlingenprognoses en de daarbij behorende analyse/conclusie 

op te stellen, waarin meegenomen duidelijkheid hoe de gelden voor de LEA besteed 

worden alsmede de afstemming tussen het onderwijsbeleid en vrijetijds- en 

jeugdbeleid ingebed in de LEA.  

De ontwikkeling van deze visie is begin 2011 ter hand genomen. In samenspraak 

met de raadswerkgroep onderwijs is geconstateerd dat er voorafgaand aan de visie 

behoefte bestond aan een stand van zaken notitie. Deze notitie Onderwijs in beeld 

is in maart 2011 naar uw raad gestuurd. 

Na de zomervakantie van 2011 hebben de schoolbesturen in een gezamenlijk 

overleg aangedrongen op een gesprek met de gemeenteraad over de visie. Het veld 

wilde graag van de raad horen hoe die tegen de ontwikkelingen in het onderwijs en 

de huisvesting daarvan aan keek. Hiertoe is, na vertraging door overvolle agenda’s, 

eind januari 2012 een bijeenkomst belegd. Wat hier besproken is, is meegenomen 
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in een vervolgbijeenkomst met het onderwijsveld en vindt zijn weerslag in 

onderhavige onderwijsvisie. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De Lokale Educatieve Agenda heeft raakvlakken met diverse beleidsvelden, 

waarvan de Jeugdzorg de voornaamste is. Daarnaast raakt de agenda aan Welzijn, 

Kinderopvang, Sport en Cultuur. 

De onderwijshuisvesting heeft raakvlakken met het accommodatiebeleid en het 

(bredere) ruimtelijke beleid. 

 

2 Beoogd effect 

Door het nieuw leven inblazen van het LEA-overleg van de schoolbesturen en de 

kinderopvang met de gemeente de regie voeren over de processen van ondersteuning 

aan leerlingen in het onderwijs. 

 Door de volgende stap in de ontwikkeling van een Brede School in Voorhof te zetten, de 

realisatie ervan dichterbij brengen.  

 

3 Argumenten 

1.1 a De derde trap van de VNG-ambitieladder –u neemt samen met schoolbesturen en 

instellingen de verantwoordelijkheid voor jeugdbeleid voor alle jongeren van 0-23 jaar in 

uw gemeente- geeft het beste de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opstellen in 

gang houden van de agenda weer. 

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid bepalen wij welke onderwerpen op de 

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

verantwoordelijkheden anders verdeeld. SKL zit naast de zeven schoolbesturen als vaste 

partner aan tafel omdat wij de opvang als een integraal onderdeel van het onderwijs zien 

en omdat SKL mede vormgever is van de lokale voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

 

1.1 b Deze punten beslaan de thema’s waarbij taken en verantwoordelijkheden van 

schoolbesturen raken aan taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. 

Rond deze thema’s spelen grote ontwikkelingen die de schoolbesturen en de gemeente 

niet zelfstandig tegemoet moeten willen treden. Daarnaast betreft het thema’s die 

getroffen worden door bezuinigingen en die daarom het beste gezamenlijk  opgepakt 

kunnen worden. 
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1.1 c De uitgangspunten zijn nog steeds van kracht. 

Zij gaan uit van efficiënt en doelmatig investeren in en gebruik van schoolgebouwen. Ook 

tegen het licht van het recent vastgestelde kader eigendommenbeleid zijn de bestaande 

uitgangspunten nog actueel.   

 

2.1 Het college en de twee schoolbesturen OBSG en PCSV willen definitieve stappen 

richting realisatie van de Brede School Voorhof kunnen zetten. 

In de visie laten we opnieuw zien dat er in de wijk Voorhof op lange termijn behoefte blijft 

bestaan aan een tienklassige school. Een samenwerkingsschool van de PCSV en OBSG 

is hier levensvatbaar. Maar de schoolbesturen denken samen met SKL al niet meer in 

termen van brede school, maar over een kindcentrum, waar opvang en onderwijs in een 

doorlopende leerlijn worden vorm gegeven. Het (verder) ontwikkelen van zo’n 

kindcentrum past in het kader eigendommenbeleid (multifunctioneel en verbeterde 

exploitatie). Verder onderzoek naar de financiële haalbaarheid is nodig. Het opstellen van 

een programma van eisen (definitiefase) is hierbij een eerste stap. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

4.1 Langer wachten met nadenken over renovatie of nieuwbouw van de twee verouderde 

schoolgebouwen betekent dat geïnvesteerd moet worden in groot onderhoud van beide 

gebouwen, onderwijskundige vernieuwing (OKV) op de Hasselbraam en mogelijk in 

verbetering van het binnenklimaat. 

Voor 2014-2015 staat € 500.000 groot onderhoud gepland en ook met OKV is rekening 

gehouden in de begroting. beide zijn al enkele jaren uitgesteld in verband met de 

verwachte nieuwbouw. Investering hierin kan als ‘kapitaalsvernietiging’ worden gezien 

omdat ze niet bijdragen aan de levensduurverlenging van de scholen. 

 

5 Milieu 

Bij de verdere ontwikkeling van de plannen rond het kindcentrum Voorhof zal niet alleen 

naar de optie voor nieuwbouw worden gekeken. Ook renovatie (en herstructurering) van 

de bestaande gebouwen zal worden bekeken, waarbij de goede gebouwdelen in stand 

worden gehouden en de levensduur wordt verlengd.  
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6 Communicatie en participatie 

Het LEA-overleg is een vorm van interactieve beleidsontwikkeling. In nauwe samenspraak 

met de onderwijsbesturen en de opvanginstelling SKL en verschillende andere partners 

participeren we in het vormgeven van het onderwijsondersteunende beleid. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor de volgende fase in de ontwikkeling van de Brede School Voorhof / het kindcentrum 

in Voorhof is nog voldoende budget beschikbaar in het voorbereidingskrediet dat uw raad 

hiervoor eind 2009 beschikbaar heeft gesteld. 

 

8 Evaluatie 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

 

1. de onderwijsvisie 2012: Onderwijs op de agenda 


