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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 6-03-2012 

Onderwerp:  vestiging basisschool voor 

speciaal onderwijs 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de vestiging van een basisschool voor Speciaal Onderwijs in de 

gemeente Leiderdorp; 

2. Vanaf 2014 voor 15 schooljaar € 100.000- beschikbaar te stellen als huur voor deze 

vijfklassige basisschool voor Speciaal Onderwijs. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Cardea Leiden gaat aan de Simon Smitweg in Leiderdorp op de locatie van het 

voormalige Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) Margriet een campus realiseren waar 

kinderen van 3-12 zorg krijgen en naar school gaan. Onderwijs Zorg Combinatie 

(OZC) Orion, een intensieve samenwerking tussen Cardea Jeugdzorg en Stichting 

Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROO Leiden), verzorgt het 

onderwijs en de zorg aan de kinderen die (ernstige) ontwikkelingsproblemen of 

gedragsproblemen hebben, waardoor zij binnen het reguliere of speciaal onderwijs 

niet aan leren toekomen. Deze zeer speciale doelgroep kinderen is door Bureau 

Jeugdzorg geïndiceerd voor een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg. 

Centraal hierin staat een ‘groeimodel’, waarin geleidelijk de behoefte aan zorg 

afneemt en de deelname aan onderwijs toeneemt. 

1.b Voorgeschiedenis 

Eerder is er in leegstaande ruimten van MKD-Margriet een nevenvestiging van PI-

school De Brug ondergebracht. Hiervoor betaalde het college een huurvergoeding 

die via het onderwijshuisvestingprogramma werd aangevraagd. Deze vestiging is 

drie jaar geleden opgehouden te bestaan. 

Eind 2011 hebben PROO  en Cardea de gemeente benaderd met het verzoek mee 

te werken aan de verhuizing van de school van Leiden naar Leiderdorp. 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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Direct hangt het vestigen van de school niet met andere beleidsvelden samen. 

Indirect heeft het een relatie met (de transitie van) de jeugdzorg. 

 

2 Beoogd effect 

De realisatie en vestiging van een basisschool voor (zeer) speciaal cluster 4 onderwijs als 

onderdeel van een zorg-onderwijscampus van Cardea en de verhuizing van het 

BRINnummer van deze school van leiden naar Leiderdorp mogelijk maken. 

 

3 Argumenten 

1.1 Uw raad dient een verklaring van geen bezwaar te geven voor de vestiging van een 

nieuwe school op Leiderdorps grondgebied. 

Vestiging van het BasisRegistratie Instellingen-nummer (BRIN) van de basisschool 

betekent dat de gemeente Leiderdorp de kosten voor de instandhouding van de school 

voor haar rekening dient te nemen. In dit geval betreffen de kosten het huren van 5 lokalen 

door het openbaar schoolbestuur PROO uit Leiden. PROO gaat het onderwijs in de school 

verzorgen en sluit hiertoe een vijftien jarige huurovereenkomst af met Cardea, die eigenaar 

wordt van de campus waar de school deel van uitmaakt.  

 

2.1 Dit bedrag komt overeen met de uitkering die de gemeente Leiderdorp ontvangt als er 

60 Speciaal Onderwijs-leerlingen op de school ingeschreven staan. 

De uitkering was in 2011 € 1.676 per leerling (= € 100.560). Een speciale 

leerlingenprognose die hiervoor is opgesteld (bijlage 1) voorspelt dat er tot en met 2035 

minimaal 60 leerlingen op de school aanwezig zullen zijn. Een samenvatting van de 

prognose is bijgevoegd. De startdatum gaat er van uit dat deze leerlingen op 1 oktober 

2011 op de school staan ingeschreven. De tussenliggende periode wordt door Leiden 

vergoed, omdat de school verhuist van Leiden naar Leiderdorp. In Leiderdorp heeft Cardea 

kansen/mogelijkheden om een onderwijs-zorgcampus te realiseren. Daarnaast bespaart dit 

Leiderdorp kosten voor leerlingenvervoer. In 2011 bedroeg dit ± € 5.000. Nog niet duidelijk 

is wat de kosten voor leerlingenvervoer in de toekomst gaan zijn, omdat met de 

stelselwijziging rond passend onderwijs ook de regelgeving hieromtrent zal wijzigen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 Maakt de stelselwijziging voor passend onderwijs per 1 augustus 2013 een prognose niet erg  

onbetrouwbaar? 
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Absolute zekerheid geeft ze niet, maar om verschillende redenen adviseren wij toch van deze 

prognose uit te gaan. 

a. De gecompliceerde gedragsproblematiek van deze kinderen is te heftig om op een andere 

REC4-school en zeker om in het reguliere basisonderwijs te plaatsen. 

Daarbij ondervindt de onderwijs-zorgcombinatie die OZC Orion biedt nauwelijks concurrentie van 

andere scholenDeze voorziening zal altijd nodig zijn voor die kinderen voor wie het volgen van 

alleen onderwijs een te zware belasting is en die gedurende de schooldag ook zorg aangeboden 

moeten krijgen. 

b. Daarbij zal de stelselherziening passend onderwijs naar verwachting niet tot een afname leiden 

van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in de regio Leiden.  

Het verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs in onze regio ligt al onder de landelijke norm 

van 1,6%, hetgeen betekent dat de basisscholen in deze regio al vergevorderd zijn met de 

doelstellingen van passend onderwijs, namelijk de individuele leerling zoveel mogelijk in het 

reguliere onderwijs naar school laten gaan. In enkele andere regio’s van Nederland ligt dit 

percentage soms drie tot vijf maal hoger.   

 

2.2 Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de transitie van (het Provinciale deel van) de jeugdzorg 

naar de gemeente heeft. 

OZC Orion wordt deels vanuit de jeugdzorg gefinancierd. Op dit moment bevat de vergoeding van 

de provincie geen component voor onderwijsgroepsruimten. 

 

2.3 Tegen de prognose in kan het leerlingenaantal onder de 60 dalen. 

Hierboven hebben we betoogd dat om verschillende redenen de kans hierop klein is. Ook PROO en 

Cardea gaan hier van uit. Gebeurt dit toch, dan veroorzaakt dit een tekort, waarvoor geen dekking 

is. Daar tegenover staat dat de gemeentelijke bijdrage in de huur een maximum is, waardoor zij 

‘verdient’ op de huisvesting van deze doelgroep leerlingen zolang het aantal boven de 60 zit. 

 

5 Milieu 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Met de betrokken partijen en de gemeente Leiden is op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
overleg gevoerd. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten € 100.000 worden gedekt door de inkomsten die de gemeente Leiderdorp voor 

60 leerlingen in de algemene uitkering ontvangt van het Rijk. Dit is niet het geval in de 

eerste 5 maanden van 2013. De uitkering voor die periode ontvangt Leiderdorp pas per 
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1januari van het daaropvolgende jaar. De gemeente Leiden wordt verzocht de huursom 

voor deze periode -€ 41.667- door te betalen, omdat deze gemeente de uitkering daarvan 

nog ontvangt. De uitkering loopt na beëindiging van de instandhouding van de school 5 

maanden door. 

 

8 Evaluatie 

Na 15 jaar eindigt de huurovereenkomst en zullen Cardea en PROO opnieuw in gesprek 

moeten met de gemeente om een kostendekkende huurprijs overeen te komen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. samenvatting prognose. 
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Bijlage 1 
 
Samenvatting en korte toelichting Leerlingenprognose 
 
Basis voor de prognose is: het aantal leerlingen per gemeente per 1 oktober 2011 en de 
bevolkingsgegevens per vijfjaarsgroep per 1 januari 2012. 
De vijfjaarsgroep is voor alle jaren omgerekend naar de basisgeneratie voor het SO (bg SO). 
Deze basisgeneratie is voor de toekomst met de cijfers afkomstig van het CBS (prognose PEARL 2011) 
en de geconstateerde deelname doorgerekend voor de komende 20 jaar. Omdat Wassenaar binnen het 
samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs komt, is Wassenaar toegevoegd aan het 
voedingsgebied met de gemiddelde deelname. 

 

Er waren op 1 oktober 2011 geen leerlingen van buiten het toekomstige samenwerkingsverband, dus 
correctie voor wegvallen van een deel van het voedingsgebied is niet noodzakelijk. 

 

    jaar leerlingen 

leerlingen Orion 2013 65,5 

leerlingen Orion 2014 64,3 

leerlingen Orion 2015 64,0 

leerlingen Orion 2016 62,7 

leerlingen Orion 2017 61,5 

leerlingen Orion 2018 60,9 

leerlingen Orion 2019 60,2 

leerlingen Orion 2020 60,0 

leerlingen Orion 2021 60,0 

leerlingen Orion 2022 60,3 

leerlingen Orion 2023 60,6 

leerlingen Orion 2024 61,8 

leerlingen Orion 2025 62,3 

leerlingen Orion 2026 63,9 

leerlingen Orion 2027 65,2 

leerlingen Orion 2028 66,0 

leerlingen Orion 2029 67,3 

leerlingen Orion 2030 68,3 

leerlingen Orion 2031 69,0 

leerlingen Orion 2032 69,9 

leerlingen Orion 2033 70,1 

leerlingen Orion 2034 70,8 

leerlingen Orion 2035 70,4 

 
 


