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0 Samenvatting 

Dit IHP geeft de ( lange termijn) visie op de onderwijshuisvestingsbehoefte van de 
gemeente Leiderdorp weer. Op basis van het IHP wordt een meerjarig 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Voorgenomen uitgaven in het IHP en 
uitvoeringsprogramma worden na vaststelling door de raad verwerkt in de 
meerjarenbegroting. 
De reden voor het opstellen van het Integraal Huisvesting Plan  (IHP) Leiderdorp 
2017-2021 is omdat de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting is 
gewijzigd ten opzichte van het IHP 2010-2014. Er zijn veel ontwikkelingen gaande 
die leiden tot een andere rol van schoolbesturen en gemeente. Daarbij is wel 
altijd het bestaande stelsel het uitgangspunt waarbij de gemeente de zorgplicht 
voor de schoolgebouwen voor het primair- en voortgezet onderwijs behoudt.  
 
Omdat er veel nieuwe wet- en regelgeving op komst is en er geen urgente 
problemen spelen is ervoor gekozen voor een beleidsarm Integraal 
huisvestingsplan 2017-2021. In het uitvoeringsplan, waarin de voorstellen 
worden uitgewerkt, wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de 
bestaande onderwijshuisvestingsportefeuille. Jaarlijks wordt beoordeeld of er 
aanleiding is om het IHP aan te passen. 

 
De schoolbesturen zijn redelijk tevreden over de gebouwen in Leiderdorp. Ze 
verkeren in een goede bouwkundige conditie en zijn geschikt zijn voor het 
huidige onderwijs. Wel willen de schoolbesturen graag weten wat het 
instandhoudingsbeleid is van de gemeente voor de schoolgebouwen voor de 
lange termijn. Hierbij spelen geen wensen voor nieuwbouw of uitbreiding maar 
er wordt om duidelijkheid gevraagd of en wanneer de gebouwen in aanmerking 
komen voor renovatie. De behoefte bestaat aan een beleid gericht op de lange 
termijn. Voorgesteld wordt om dit beleid in afstemming met de schoolbesturen 
te ontwikkelen in de verwachting dat op korte termijn meer duidelijkheid zal 
ontstaan over de uitkomst en de consequenties van de wetsvoorstellen.  
 
beleidskaders 
In afwachting van de komende regelgeving past de gemeente een 
terughoudende rol. Dit leidt tot de volgende beleidskaders: 

1. Plan- en besluitvorming over renovatie of vervangende nieuwbouw vindt plaats 
in samenhang met het door schoolbesturen met scholen voor primair- en 
voortgezet onderwijs gehuisvest in Leiderdorp op te stellen toekomstplannen 
voor de instandhouding en spreiding van het onderwijsaanbod; 

2. Alleen bestaande leegstand in gemeentelijk vastgoed komt in aanmerking als 
voorziening ten behoeve van buitenschoolse opvang; 

3. Bij een aanvraag voor een voorziening in de onderwijshuisvesting moet de 
aanvrager aantonen dat niet in de aangevraagde voorziening kan worden 
voorzien door samenwerking met andere scholen; 

4. Bij een aanvraag voor een voorziening in de onderwijshuisvesting moet de 
aanvrager aangeven of en zo ja op welke wijze wordt voorzien in een 
multifunctioneel gebruik van gebouw en / of terrein; 

5. Bij (nieuwe) onderwijsvoorzieningen inclusief multifunctionele accommodaties 
met een onderwijsbestemming heeft het de voorkeur dat het schoolbestuur het 
juridisch eigenaarschap krijgt; 

6. Bij besluitvorming over het al dan niet realiseren en in standhouden van 
onderwijsvoorzieningen worden de noodzaak en urgentie ervan op basis van de 
leerlingenprognose op wijkniveau beoordeeld; 

7. Binnen de kaders van de gemeentelijke zorgplicht wordt niet geïnvesteerd  in de 
toename van overcapaciteit voor onderwijshuisvesting. 
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uitvoeringsplan 

Aansluitend op het vaststellen van het IHP 2017-2021 door de gemeenteraad  
wordt in 2017 een uitvoeringsplan uitgewerkt. In het uitvoeringsplan worden  
voorstellen gedaan voor het treffen van integrale huisvestingsvoorzieningen die  
op de korte en middellange termijn voor met name het basisonderwijs moeten  
worden gerealiseerd. Hierbij wordt voor de volgende onderwerpen binnen de 
gemeentelijke rol en taak uitgewerkt : 

1. renovatie, 
2. duurzaamheid, 
3. ICT, 
4. bewegingsonderwijs, 
5. multifunctioneel gerbruik van de schoolpleinen. 
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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 

De wijze waarop in het Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2010-2014 de 

gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting is schreven heeft inmiddels 

zijn actualiteit verloren. De daarin toegekende voorzieningen zijn inmiddels 

gerealiseerd of, in geval van de Voorhofscholen, worden in 2017 gerealiseerd. 

Ook is de rol van de gemeente ten aanzien van de onderwijshuisvesting de 

afgelopen jaren kleiner geworden en zal de komende jaren nog verder wijzigen. 

Dit gebeurt echter wel binnen de kaders van het huidig wettelijk stelsel en 

verdwijnt daarom niet. In het oog springend is hierbij de decentralisatie van het 

buitenonderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen. Ook in andere 

regelgeving, nu in voorbereiding, krijgen de schoolbesturen in toenemende mate 

een sturende rol toebedeeld. In dit IHP worden de veranderingen beschreven die 

tot deze nieuwe rol leiden en wordt aangegeven hoe daar invulling aan wordt 

gegeven. 

 

1.2 Doelstelling 

Het op basis van input van de schoolbesturen en in afstemming ontwikkelen van 

een huisvestingsplan voor het onderwijs met als doel: 

1. Het formuleren van een integraal beleidsplan voor onderwijshuisvesting voor 

de gemeente Leiderdorp met draagvlak bij de schoolbesturen voor de 

periode 2017-2021; 

2. Het komen tot een meerjarig uitvoeringsplan onderwijshuisvesting waarbij 

zowel voor huisvestingsplannen voor individuele schoolgebouwen als op 

thema’s duidelijk is op welke wijze de gemeente bijdraagt aan de realisatie;  

3. Het multifunctioneel gebruiken van schoolgebouwen en schoolpleinen; 

4. Het optimaal benutten van beschikbare sportaccommodaties ten behoeve 

van het bewegingsonderwijs. 

 

1.3 Afbakening 

 De gemeentelijke zorgplicht voor het primair-, voortgezet en 

(voortgezet) speciaal onderwijs inclusief het bewegingsonderwijs; 

 Geen onderdeel van het IHP is de “verkeersveiligheid in de 

schoolomgeving”: het veilig maken van de schoolomgeving maakt 

onderdeel uit van het Integraal verkeers- en vervoersplan IVVP 

Leiderdorp 2009. De voorstellen in dit plan zijn inmiddels nagenoeg 

gerealiseerd; 

 Geen onderdeel van het IHP maar wel onderdeel van het uitvoeringsplan 

is “het openbaar toegankelijk maken van schoolpleinen”: 

Het speelruimteplan gemeente Leiderdorp 2013-2022: spelend door de 

tijd, beleidsplan voor en analyse van speelruimte gaat over het 

realiseren en in stand houden van voldoende, veilige en toegankelijke 

informele en formele speelruimte. Hierin wordt ingegaan op de 

mogelijkheid om schoolpleinen een openbare speelfunctie te geven. 

Omdat schoolpleinen, naar hun aard, ook gerelateerd zijn met 

onderwijshuisvesting wordt in het uitvoeringsplan onderwijshuisvesting 

dit onderdeel van het speelruimteplan, binnen de kaders het 

speelruimtebeleid, verder uitgewerkt. 

 

1.4 Werkwijze 

Het IHP 2017-2021 is opgesteld in afstemming met de schoolbesturen. De kern 

van de gevolgde werkwijze is betrokkenheid en participatie van alle stakeholders. 

Alle schoolbesturen zijn in de gelegenheid gesteld om in een interview hun visie 
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en knelpunten te delen. In een plenair overleg is het concept rapport besproken 

en op basis van de input waar nodig aangepast. 

Processtappen 

1. Inventarisatie beleidskader en huisvestingsituatie 

2. Interviews schoolbesturen 

3. Opstellen concept huisvestingsplan 

4. Plenaire terugkoppeling concept huisvestingsplan 

5. Bestuurlijke besluitvorming 

6. Opstellen uitvoeringsprogramma en fasering  

 

1.5 Status IHP 2017-2021 

Dit IHP geeft de ( lange termijn) visie op de onderwijshuisvestingsbehoefte van de 

gemeente Leiderdorp weer. Op basis van het IHP wordt een meerjarig 

uitvoeringsprogramma opgesteld. Voorgenomen uitgaven in het IHP en 

uitvoeringsprogramma worden na vaststelling door de raad verwerkt in de 

meerjarenbegroting. Het IHP en het uitvoeringsprogramma bieden de grondslag 

voor het jaarlijks toekennen van aanvragen voor nieuwbouw / uitbreiding / 

renovatie via het jaarlijks vast te stellen Programma en Overzicht. De verordening 

Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 blijft daarbij de basis voor 

alle door de gemeente bekostigde voorzieningen. Tussentijdse periodieke 

bijstelling van het IHP (als ook de verordening) kan noodzakelijk zijn voor 

aansluiting bij de actualiteit o.a. als gevolg van wetswijzigingen. 

 

1.6 Leeswijzer 

Na de hoofdstukken 0 en 1 Samenvatting en Inleiding worden in hoofdstuk 2 de 

relevante ontwikkelingen voor de onderwijshuisvesting, het (beleids)kader en de 

gemeentelijke visie hierop beschreven. In hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in 

de huidige ruimtecapaciteit en de toekomstige behoefte voor het Primair, het 

(Voortgezet) Speciaal en het Voortgezet Onderwijs. In hoofdstuk 4 volgt het 

beleid en daarin de rol van de gemeente. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt een 

doorkijk gegeven naar het Uitvoeringsprogramma, de planning en het vervolg.  
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2. Kaders Ontwikkelingen en Visie 
 
2.1 Kaders voor een nieuw integraal huisvestingsplan 

In grote lijnen zijn de bestaande beleidskaders nog steeds actueel maar sluiten op 
onderdelen inmiddels niet meer geheel aan bij de rol die de gemeente bij de 
onderwijshuisvesting heeft. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt op basis van de 
beschreven ontwikkelingen een voorstel gedaan voor een nieuw gemeentelijk 
beleidskader onderwijshuisvesting. 
 
2.2 Bestaande kaders 
De bestaande beleidskaders zijn afkomstig uit:  
- IHP 2010-2014, december 2009, 
- Onderwijs op de agenda: een visie op de LEA & een kind centrum in de 

Voorhof, maart 2012, 
- Coalitieakkoord Leiderdorp 2014-2018, mei 2014 waarin doelstellingen ten 

aanzien van onderwijshuisvesting zijn opgenomen. 
 
Voor de onderwijsvisie en het IHP 2010-2014 zijn vier uitgangspunten van 
toepassing: 
1. de gemeente investeert niet in toename van capaciteit; 
2. de leerlingenprognose is op wijkniveau normstellend voor het realiseren en 

in standhouden van onderwijsvoorzieningen; 
3. de gemeente investeert niet in spreiding; 
4. de gemeente neemt de regie bij investeringen ten behoeve van 

(buitenschoolse) opvang. 
 
In het Coalitieakkoord Leiderdorp 2014-2018 wordt ten aanzien van 
onderwijs(huisvesting) vermeld: 

• We streven naar een breed aanbod van onderwijs in ons dorp passend 
bij de afnemende behoefte; 

• Wij zetten in op een efficiënt gebruik van schoollokalen. Samenwerking 
tussen scholen op het gebied van huisvesting, ook tussen verschillende 
denominaties, is dus aan de orde. Pas als dat niet afdoende blijkt, is 
nieuwbouw bespreekbaar; 

• Wij vinden dat schoolgebouwen meer functies kunnen hebben dan 
alleen onderwijs en wij zullen optimaal gebruik van schoolgebouwen 
(ten behoeve van cultuur, sport, speelplaatsen door samenwerking 
tussen onderwijs en Leiderdorpse organisaties) dan ook aanmoedigen.  

 
2.3 Ontwikkelingen  
Wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijs 
Het wetsvoorstel beoogt een wijziging van de Wet op het primair onderwijs in 
verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het 
basisonderwijs. In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Hierdoor 
daalt de instroom van leerlingen in het onderwijs en worden scholen steeds 
kleiner. Om een goed onderwijsaanbod bij leerlingendaling te kunnen blijven 
garanderen, moeten schoolbesturen de gevolgen van dalende 
leerlingenaantallen aanpakken. Doel van de regeling ‘Toekomstbestendig 
onderwijs’ is het voeren van Op Overeenstemming Gericht Overleg(OOGO) om 
samen met andere schoolbesturen te komen tot een toekomstbestendig 
onderwijsaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van ouders. Er moet 
een niet vrijblijvende samenwerking tot stand komen tussen schoolbesturen en 
gemeenten om te zorgen voor een onderwijsaanbod met voldoende spreiding en 
diversiteit. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat omzetting, uitbreiding met een 
richting of verplaatsing van scholen voor schoolbesturen makkelijker wordt. 
Schoolbesturen hebben hierbij zelf de vrijheid om, in overleg met elkaar, te 
komen tot een indeling in regio’s waarin zij het overleg willen voeren. Het overleg 
tussen schoolbesturen en gemeente(n) moet een meerjarig plan opleveren 
waarin minimaal de onderwijshuisvesting, de toegankelijkheid van het onderwijs 
en de relatie met het leerlingenvervoer aan bod komt.  
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Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen 
Een andere ontwikkeling die impact op de onderwijshuisvesting heeft is het 
wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’. Het wetsvoorstel introduceert 
een nieuwe procedure voor het starten van nieuwe scholen in het primair- en 
voortgezet onderwijs. Daarbij wordt niet meer gekeken naar de richting van de 
nieuwe school. Het te verwachten aantal leerlingen en de verwachte 
onderwijskwaliteit worden de nieuwe criteria op basis waarvan de Minister 
beslist de nieuwe school wel of niet te bekostigen. De Onderwijsraad wijst in zijn 
reactie op mogelijke gevolgen voor bestaande scholen, mogelijke versnippering 
van het onderwijsaanbod en risico’s voor sociale samenhang en geeft aan dat de 
rol van de gemeente in de bekostigingsprocedure heroverweging behoeft. De 
Onderwijsraad adviseert om gemeenten al in een vroeg stadium te betrekken bij 
een initiatief tot het starten van een nieuwe school, vooral vanwege hun 
verantwoordelijkheid voor de huisvesting. De staatssecretaris zal op dit advies 
reageren in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp.  
 
Wettelijke doordecentralisatie 
Zowel de VO-raad als de PO-raad lobbyt ervoor dat scholen binnen het huidige 
stelsel een versterkt recht krijgen om de verantwoordelijkheid voor nieuwbouw, 
uitbreiding, constructiefouten en herstel in bijzondere omstandigheden over te 
nemen van de gemeente (volledige doordecentralisatie). De huidige 
staatssecretaris vindt een dergelijk versterkt recht op volledige 
doordecentralisatie van onderwijshuisvesting om meerdere redenen nu niet 
wenselijk en ook de Algemene Rekenkamer waarschuwt dat dit voor 
schoolbesturen (te grote) financiële risico’s met zich brengt. Deze discussie zal 
met een volgend kabinet ongetwijfeld weer worden voortgezet en er moet 
rekening mee worden gehouden dat scholen op enig moment dit recht zullen 
krijgen.  
 
Renovatie 
Na de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in 
onderwijshuisvesting van gemeente naar school met ingang van 2015, is de 
gemeente nog slechts verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en 
uitbreiding van het gebouw. Voor de overige zaken, dus het binnen- en 
buitenonderhoud en aanpassingen aan de binnenkant van het gebouw is het 
schoolbestuur verantwoordelijk. Bij de invoering van deze wet is er een discussie 
ontstaan over het begrip renovatie en of deze voorziening ook onder de 

zorgplicht van de gemeente valt. Renovatie levert een verlenging van de 
levensduur van het gebouw op en is daarmee een tussenvorm tussen groot 
onderhoud en aanpassingen aan het gebouw enerzijds en vervangende 
nieuwbouw anderzijds. De wetgever is van mening dat hiervoor geen 
aanvullende regelgeving nodig is en dat gemeenten en schoolbesturen in goed 
overleg tot afspraken moeten kunnen komen. De VNG en PO-raad hebben in een 
gezamenlijke brief van 8 april 2016 aan de Tweede Kamer aangekondigd in het 
najaar van 2016 met aanbevelingen te komen ‘’om het huidige stelsel te 
versterken en tot goede landelijke voorwaarden te komen waarbij de kwaliteit 
van de scholen leidend is’’. De staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschappen heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 4 maart 
2016 laten weten  met de VNG en de sectorraden voor het eind van 2016 met 
voorstellen te komen. Hij zal naast renovatie en huisvestingsplannen ook andere 
punten meenemen zoals het investeringsverbod, de Green Deal, het 
kwaliteitskader, leegstand en de modelverordening. 
 
Bewegingsonderwijs 
In het Bestuursakkoord PO 2014, dat Rijk en schoolbesturen hebben ondertekend 
committeren scholen zich aan de doelen uit de agenda Sport en Bewegen om 
vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs te bieden; waar 
mogelijk streven scholen naar drie lesuren bewegingsonderwijs. De gemeente is 
wettelijk verplicht om scholen in het primair onderwijs het gebruik van een 
gymnastiekruimte te bekostigen voor minimaal 1,5 uur per week. De 
voorgenomen uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs valt niet 
onder de wettelijke zorgplicht en leidt ook niet tot een hogere bekostiging door 
de gemeenten van de schoolbesturen.  

In het initiatiefwetsvoorstel Van Nispen: Invoering van regels over de kwalificatie 
van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor het 
bewegingsonderwijs wordt geregeld dat ieder kind op de basisschool drie uur 
bewegingsonderwijs krijgt aangeboden door een gekwalificeerd vakdocent. Dit 
wetsvoorstel is in behandeling bij de 2

e
 Kamer. 

Integraal Kind Centrum (IKC) 
De afgelopen decennia zijn landelijk veel brede scholen gerealiseerd. Deze 
ontwikkeling verschuift naar het realiseren van Integrale Kindcentra. Een 
Integraal kindcentrum (IKC) gaat uit van één pedagogische en didactische visie op 
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de ontwikkeling van kinderen van 0 tot ±12 jaar. In Leiderdorp werken 
basisonderwijs en kinderopvang al samen in brede schoolconcepten. De principes 
van de Brede School en het IKC, namelijk inhoudelijke samenwerking, dragen bij 
aan de relatie wijkschool. Inhoudelijke samenwerking komt echter niet per 
definitie tot stand door gezamenlijke huisvesting. Brede school en IKC dienen 
vanuit het veld geïnitieerd te worden. Daarbij moeten partners een IKC realiseren 
vanuit één pedagogische en educatieve visie. 
 
Dalende leerlingenaantallen  
Dalende leerlingenaantallen zijn in het primair- en voortgezet onderwijs op 
landelijk niveau al praktijk. Dit speelt, nog in beperkte mate, ook voor de 
gemeente Leiderdorp. Een dalend leerlingaantal betekent voor het schoolbestuur 
een lagere materiële bekostiging terwijl de huisvestingslasten niet evenredig 
dalen. Dit zet de financiële exploitatie van schoolgebouwen door schoolbesturen 
onder druk. Deze ontwikkeling kan een stimulans betekenen voor het 
multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. 
 
Verduurzaming Schoolgebouwen 
Naar verwachting zal de verduurzaming van (school)-gebouwen de komende 
jaren veelvuldig op de agenda komen. Het Europees beleid is erop gericht dat 
nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie gebruiken. Het hiertoe 
opgestelde Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energie neutrale 
gebouwen (BENG)in Nederland beschrijft het Nederlandse beleid. Per 1 januari 
2015 geldt een aanscherping van de energieprestatie eisen voor 
utiliteitsgebouwen waartoe ook schoolgebouwen behoren. Een landelijk initiatief 
van scholen, ministeries en klimaatverbond heeft geleid tot de Green Deal 
Verduurzaming Schoolgebouwen (najaar 2014). Deze overeenkomst is vooral 
gericht op expertise-ontwikkeling en kennisuitwisseling over verduurzaming.  
Zeer recent is het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern 
advies verduurzaming scholen in dwerking getreden. Op basis van deze regeling 
kunnen scholen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van een 
extern advies op maat van een specialist met betrekking tot verduurzaming en 
verfrissing van hun schoolgebouw. De subsidie is 50 % van de externe kosten tot 
een maximum van € 3.500 inclusief BTW. 
 
 
 

schatkistbankieren in het onderwijs 
Onderwijsinstellingen kunnen voor leningen met een minimumomvang van € 
100.000 op vrijwillige basis bij de schatkist bankieren. Bij de voorwaarden voor 
het schatkistbankieren bij onderwijsinstellingen wordt onderscheid gemaakt 
tussen een rekeningcourantkrediet (roodstandfaciliteit) en een lening (voor 
investering in huisvesting). Voor alle instellingen die bij de schatkist willen 
bankieren, gelden de voorwaarden die de Comptabiliteitswet hieraan stelt 
waardoor bijvoorbeeld alleen rechtspersonen met een wettelijke taak bij de 
schatkist kunnen bankieren.  
Het voordeel van schoolbesturen bij schatkistbankieren is de lage rente. Bij een 
lening met gemeentegarantie betaalt het schoolbestuur de rente van het 
Agentschap en een opslagpercentage van 0,1%. Wel wordt door het Ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen als eis gesteld dat gemeente afstand 
doet van haar economisch claimrecht op de schoolgebouwen en wordt er een 
gemeentegarantie als eis gesteld.  
Het voordeel van de gemeente is dat bij het afstand doen van haar economisch 
claimrecht het schoolbestuur minimaal de boekwaarde van de 
onderwijsgebouwen moet vergoeden. Daarbij kunnen aanvullende eisen worden 
overeengekomen dat wanneer de school het gebruik eindigt het gebouw 
terugvalt aan de gemeente.  
 
Gezien het aantal leenaanvragen bij de schatkist van onderwijsinstellingen en de 
omvang van de leningen waar het ministerie van OCW nu garant voor staat, is 
besloten een onderzoek naar schatkistbankieren uit te laten voeren. Dit 
onderzoek is gericht op risicobeheer en de risicobeheersing rond het 
schatkistbankieren bij het ministerie van OCW. In dit onderzoek zal onder andere 
worden gekeken naar de gestelde voorwaarden, het opslagpercentage en de 
omvang van de garantstelling van het ministerie van OCW in relatie tot de 
omvang van het totale onderwijsbudget.  
 
2.4 Gemeentelijke Visie 
De basis voor een gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting is de wettelijke 
plicht die de gemeente heeft om te zorgen voor adequate huisvesting voor de 
scholen in het primair -, speciaal- en voortgezet onderwijs op haar grondgebied. 
Het is de tendens dat schoolbesturen meer verantwoordelijkheden in de 
onderwijshuisvesting krijgen. Hierbij komt in toenemende mate het initiatief te 
liggen bij het onderwijs en krijgt de gemeente een meer kader stellende en 
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controlerende rol. Bij deze wijziging van rollen wordt echter niet aan de 
zorgplicht van de gemeente ten aanzien van de onderwijshuisvesting getornd. 
Alle veranderingen vinden plaats met behoud van het huidige stelsel. Deze 
veranderingen brengen met zich mee dat de gemeente opnieuw naar haar rol 
moet kijken. Dit kan weliswaar niet helemaal los worden gezien van de 
gemeentelijke rol bij het onderwijsachterstanden beleid en de voorschoolse 
educatie maar deze onderwerpen vallen buiten de focus van dit beleidsplan en 
worden niet betrokken bij de visievorming. 
 
In het IHP 2010-2014 is een van de kaders dat de gemeente de regie en het 
bouwheerschap heeft bij het realiseren van huisvesting voor buitenschoolse 
opvang bij nieuwbouw en renovatie. Bij de bouw van Brede School West en 
Daltonschool De Leeuwerik zijn op basis van de gemeentelijke visie extra 
vierkante meters gerealiseerd om te kunnen voorzien in de verwachte extra 
ruimtebehoefte in het kader van passend onderwijs. Het initiatief voor het 
realiseren van nieuwbouw, uitbreiding en renovatie komt in het kader van de 
veranderingen primair bij de schoolbesturen komen te liggen. Als partijen tot de 
conclusie komen dat het de voorkeur heeft dat de gemeente deze rol op zich 
neemt kan hier over afspraken gemaakt worden. Hierbij is het uitgangspunt dat 
de gemeente de voorziening realiseert conform de verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015 waarbij wordt voldaan aan het 
Bouwbesluit 2012. Gemeente en schoolbestuur moeten overeenstemming 
bereiken over de voorwaarden als het schoolbestuur de wens heeft om extra 
voorzieningen te realiseren. Hierbij is het uitgangspunt dat de extra kosten voor 
het realiseren van een dergelijke voorziening ten laste komt van het 
schoolbestuur. De gemeente is echter in alle gevallen beschikbaar als 
gesprekspartner en ziet het als haar taak om binnen de vastgestelde kaders mee 
te werken aan de realisatie van een voorziening. Om deze nieuwe taak goed te 
kunnen vervullen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 
 
Beschikbaarheid van goede data  
Om een goede invulling te geven aan de kaderstellende en controleren rol is er 
behoefte aan complete en betrouwbare data van de onderwijshuisvesting. Deze 
data wordt vastgelegd in het vastgoedsysteem. Het gaat hierbij om informatie 
over bijvoorbeeld onderhoudsniveau, energiezuinigheid, bouwjaar, aantal 
vierkante meters per leerling en uitgaven. Hoewel veel data ook nu al 
beschikbaar zijn kan hierin nog een kwaliteitsslag gemaakt worden. 

Schoolbesturen en gemeente hebben hierbij een gezamenlijk belang om de data 
die niet voorhanden is gezamenlijk beschikbaar te krijgen.  
 
Kennis en expertise  
Voor onderwijs en onderwijshuisvesting is een actieve houding noodzakelijk. 
Alhoewel het initiatief niet meer primair bij de gemeente ligt moet er wel een 
goed inzicht moeten hebben in de ontwikkelingen op de verschillende niveaus. 
Wij moeten zitting hebben in de gremia op lokaal en regionaal niveau en goede 
contacten hebben op landelijk niveau. Daarbij is een integrale blik om verbanden 
tussen onderwerpsvelden te kunnen leggen van groot belang.  
In het VNG rapport De lat omhoog: toekomstvisie onderwijshuisvesting uit 2015 
wordt benadrukt dat het voor gemeenten zaak is om de benodigde kennis en 
expertise voor huisvesting van onderwijs en maatschappelijke voorzieningen ter 
beschikking te houden en verder te ontwikkelen. Het behoud en de versterking 
van gemeentelijke expertise in (met name kleine) gemeenten verdienen 
aandacht. Deze expertise kan in eigen huis worden georganiseerd of bovenlokaal 
door regionale samenwerking in de vorm van een ‘shared service’ voor meerdere 
gemeenten. 
 
slotsom 
De behoefte is een onderwijshuisvestingsbeleid gericht op de lange termijn. Een 
dergelijk beleid kan nu nog niet worden gepresenteerd omdat op dit moment 
nog veel onduidelijk is als gevolg van wet- en regelgeving die nog niet definitief is. 
Voorgesteld wordt om in 2017 een meerjarig onderwijshuisvestingsbeleid, in 
afstemming met de schoolbesturen, te ontwikkelen in de verwachting dat op 
korte termijn meer duidelijkheid zal ontstaan over de uitkomst en de 
consequenties van de eerder genoemde wetsvoorstellen die nu nog in 
voorbereiding zijn. 
Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen en omdat er geen urgente problemen 
spelen is nu gekozen voor een beleidsarm Integraal huisvestingsplan 2017-2021. 
In het uitvoeringsplan, waarin de voorstellen worden uitgewerkt, wordt ingezet 
op het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande 
onderwijshuisvestingsportefeuille. Jaarlijks wordt beoordeeld of er aanleiding is 
om het IHP aan te passen. 
 
 
 



 
10 

Nieuwe beleidskaders 
In afwachting van de komende regelgeving past de gemeente een 
terughoudende rol. Dit leidt tot de volgende beleidskaders: 
1. Plan- en besluitvorming over renovatie of vervangende nieuwbouw vindt 

plaats in samenhang met het door schoolbesturen met scholen voor primair- 
en voortgezet onderwijs gehuisvest in Leiderdorp op te stellen 
toekomstplannen voor de instandhouding en spreiding van het 
onderwijsaanbod; 

2. Alleen bestaande leegstand in gemeentelijk vastgoed komt in aanmerking als 
voorziening ten behoeve van buitenschoolse opvang; 

3. Bij een aanvraag voor een voorziening in de onderwijshuisvesting moet de 
aanvrager aantonen dat niet in de aangevraagde voorziening kan worden 
voorzien door samenwerking met andere scholen; 

4. Bij een aanvraag voor een voorziening in de onderwijshuisvesting moet de 
aanvrager aangeven of en zo ja op welke wijze wordt voorzien in een 
multifunctioneel gebruik van gebouw en / of terrein; 

5. Bij (nieuwe) onderwijsvoorzieningen inclusief multifunctionele 
accommodaties met een onderwijsbestemming heeft het de voorkeur dat 
het schoolbestuur het juridisch eigenaarschap krijgt; 

6. Bij besluitvorming over het al dan niet realiseren en in standhouden van 
onderwijsvoorzieningen worden de noodzaak en urgentie ervan op basis van 
de leerlingenprognose op wijkniveau beoordeeld; 

7. Binnen de kaders van de gemeentelijke zorgplicht wordt niet geïnvesteerd  in 
de toename van overcapaciteit voor onderwijshuisvesting. 
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3. Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte  
In dit hoofdstuk worden de verwachtingen over de groei van het aantal leerlingen 
beschreven voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs en welke 
consequentie dit heeft voor de aanwezige onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij 
om de beschrijving van feiten zonder dat daarbij een uitspraak wordt gedaan 
over de kwaliteit van het onderwijs.  
 
3.1 Basisonderwijs 
In de leerlingenprognose

1
 wordt over een periode van 15 jaar (2018-2032) een 

terugloop voorzien bij nagenoeg alle Leiderdorpse scholen. Alleen bij de Elckerlyc 
is een kleine groei van 7 leerlingen voorzien. Een prognose over een degelijk 
lange periode heeft weliswaar een beperkte betrouwbaarheid maar geeft wel 
een trend weer. Er wordt over deze periode een leerlingenkrimp van 8 % 
voorzien. De meeste scholen dalen echter met een percentage tussen de 10% en 
15 %. Opvallend is dat de drie grootste scholen te weten Kastanjelaanschool, de 
Elckerlyc en de Leeuwerik beter dan gemiddeld scoren. Dit geldt ook wel voor de 
Gomarusschool (de kleinste school) maar het geringe leerlingenaantal geeft zorg 
voor de levensvatbaarheid van deze school.  

 
Opheffingsnorm 
De opheffingsnorm ligt per 1 januari 2016 voor Leiderdorp op 179 leerlingen. 
Basisschool de Regenboog zal met ingang van schooljaar 2016/2017 als 
zelfstandige school op houden te bestaan en de leerlingen worden dan formeel 
ingeschreven bij de Willem de Zwijgerschool. De Regenboog blijft dan vervolgens 
als dislocatie van de Willem de Zwijgerschool in stand. Bij een dislocatie ontvangt 
het schoolbestuur een lagere rijksbekostiging. Voor de lange termijn kan ook voor 
’t Bolwerk de dreiging van het verliezen van zijn BRIN nummer spelen. De Hobbit, 
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 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2016/ Pronexus, januari 2016  

de PWA en de Hasselbraam vallen al onder één BRIN nummer en vormen dus al 
één school met twee dislocaties.  
De Gomarusschool kan als zelfstandige school in stand blijven omdat de wet dit 
mogelijk maakt voor scholen als enige van een richting. Daarmee wordt beoogd 
dat scholen die behoren tot een zogenaamde kleine richting toch kunnen blijven 
bestaan ondanks het feit dat het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm is 
gekomen. Wel geldt dan de voorwaarde dat het leerlingenaantal niet onder de 50 
daalt.  
 
Leerlingenprognose 2018-2032

 
 
Wijkniveau 
Op wijkniveau wordt de grootste krimp van 4-12 jarigen in wijk Noord 
(basisscholen Hobbit en ‘t Bolwerk) en wijk Zuid (KJS, Kastanjelaanschool en 
Willem de Zwijgerschool) voorzien. Hierbij is de goede prestatie van de 
Kastanjelaanschool opvallend. Voor wijk West (Leeuwerik, PWA en Gomarus) 
waar de laagste daling van het aantal 4-12 jarigen is, blijken de Leeuwerik en de 
Gomarus rond het dalingspercentage van de wijk te zitten en de PWA relatief 
slecht te scoren. Al hoewel de Gomarus gezien haar doelgroep niet een echte 
wijkschool is komt een deel van haar leerlingen wel uit de wijk. Voor wijk Oost 
(Hasselbraam, Regenboog en Elckerlyc) is opvallend dat de beide wijkscholen 
(Hasselbraam en Regenboog) een grotere leerlingendaling laten zien dan de 
daling van het aantal 4-12 jarigen in de wijk.  
 
     

leerlingenaantallen prognose telling telling trend prognose prognose prognose prognose prognose prognose verschil ll verschil %

2014 2016 16-14 2017 2018 2019 2020 2021 2032 16 - 32 16 - 32

03TN Elckerlycschool 242 270 28 280 280 284 284 284 287 17 6%

04TD De Leeuwerik 394 425 31 434 443 447 440 440 414 -11 -3%

06NE Gomaruschool 75 63 -12 61 57 56 56 56 54 -9 -14%

09UI De Schakel 275 270 -5 260 256 247 244 241 226 -44 -16%

11HV Kon. Julianaschool 264 243 -21 229 228 229 224 223 206 -37 -15%

11LF Willem de Zwijgerschool 179 153 -26 149 147 144 141 140 128 -25 -16%

11QW Kastanjelaanschool 218 263 45 281 295 305 312 308 287 24 9%

12MR00 De Hobbit 223 220 -3 217 211 209 204 201 189 -31 -14%

12MR01 Prins Willem Alexander 203 192 -11 194 196 194 190 190 176 -16 -8%

12MR02 De Hasselbraam 199 197 -2 194 200 189 184 183 172 -25 -13%

13CL t Bolwerk 232 209 -23 203 202 194 194 192 179 -30 -14%

13HV De Regenboog 94 83 -11 85 84 80 75 74 71 -12 -14%

totaal 2598 2588 -10 2587 2599 2578 2548 2532 2389 -199 -8%
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  telling prognose prognose prognose prognose verschil aantallen 

Wijk / jaar 2016 2017 2020 2030 2032 2016-2032 

Noord 747 705 658 608 600 147 

Oost 391 390 367 346 350 41 

West  748 778 779 711 703 45 

Zuid 581 565 544 492 486 95 

 
Normatieve ruimtebehoefte versus de beschikbare ruimte 
In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015 zijn de 
ruimtenormeringen opgenomen waar scholen op basis van het leerlingenaantal 
recht op hebben. Op basis van de leerlingenprognose wordt inzichtelijk gemaakt 
in hoeverre erbij een school sprake is van een ruimtekort of overschot.  
 
Overzicht van de aanwezige oppervlakte versus de genormeerde ruimtebehoefte per 
school en per jaar. 

  aanwezig  2016 verschil 2017 2021 2026 2032 verschil  

De Leeuwerik 2291 2338             

wissellokalen Leeuwerik 267               

  2558 2338 -220 2383 2413 2318 2282 -276 

wissellokaal overig 89 0 0 0 0 0 0 -89 

Gomaruschool 861 517 -344 507 482 472 472 -389 

Prins Willem Alexander 1667 1173 -494 1183 1163 1111 1091 -576 

Kon. Julianaschool 1400 1422 22 1352 1322 1261 1236 -164 

Willem de Zwijgerschool 1374 970 -404 949 904 864 844 -530 

Kastanjelaanschool 1356 1523 167 1613 1749 1674 1644 288 

De Hobbit 1180 1307 127 1292 1211 1171 1151 -29 

t Bolwerk 1213 1250 37 1221 1166 1120 1100 -113 

Elckerlycschool 1141 1558 417 1608 1629 1608 1644 503 

De Hasselbraam 1224 1191 -33 1176 1120 1070 1065 -159 

De Schakel 1210 1558 348 1508 1412 1352 1337 127 

De Regenboog 1059 617 -442 628 572 552 557 -502 

Totaal 16332 17762 -819 15420 15143 14573 14423 -1909 

Ruimteoverschot 
Bovenstaande tabel met de normatieve ruimtebehoefte, gebaseerd op de 
leerlingenprognose, geeft weer dat bij een aantal scholen in 2016 sprake is van 
een ruimteoverschot. Bij de berekening van de beschikbare ruimte is de 
verhuurde oppervlakte buiten beschouwing gelaten. Het ruimteoverschot neemt 
in de komende jaren verder toe als gevolg van de voorziene leerlingendaling. Bij 
de Prins Willem Alexanderschool, de Willem de Zwijgerschool en de Regenboog is 
in schooljaar 2016/2017 sprake van de hoogste normatieve leegstand( > 400 m2 
bvo). Hierbij valt op te merken dat: 

 bij de Willem de Zwijgerschool kan het ruimteoverschot worden ingezet om 
het ruimtetekort op te vangen van de Kastanjelaanschool. Hierover zijn al 
afspraken met het schoolbestuur gemaakt doordat de beide scholen onder 
de PCBO ressorteren, 

 bij de Regenboog wordt de leegstand iets minder omdat een 
kinderopvangorganisatie na de renovatie van het pand meer oppervlakte 
gaat huren. Daarbij wil de school het gebouw op een betere wijze gaan 
exploiteren door een deel van de ruimte te gaan verhuren aan derden, 

 bij de Prins Willem Alexanderschool wordt het ruimteoverschot grotendeels 
veroorzaakt doordat de Driemasterschool voordat het gebouw werd 
opgeleverd haar onderwijsactiviteiten heeft beëindigd. Voor een klein deel is 
dit veroorzaakt doordat bij de bouw extra oppervlakte is toegekend ten 
behoeve van passend onderwijs. Er is op dit moment geen voor de hand 
liggende oplossing voor het beter benutten van dit ruimteoverschot. 

 
Normatief ruimtetekort 
Bij De Kastanjelaanschool, De Hobbit, De Schakel en De Elckerlyc is sprake van 
een normatief ruimtetekort. Alleen bij De Elckerlyc en De Schakel leidt dit 
ruimtetekort tot rechten op uitbreiding. Uit gesprekken met de beide 
schoolbesturen blijkt dat zij hiertoe geen mogelijkheden zien. Bij het aanwezige 
aantal m2 is nog geen rekening gehouden met de uitbreiding die de drie scholen 
hebben gerealiseerd met de middelen die hen in het kader van de 
Onderwijskundige vernieuwing (OKV) zijn verstrekt.  
 
Eerste inrichting 
Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Leiderdorp 2015 (verder: de verordening), wordt het recht op eerste inrichting 
niet meer uitgedrukt in groepen, maar in een vaste voet plus een aantal vierkante 
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meters per leerling. Bij de invoering van deze wijziging is ervan uitgegaan dat de 

scholen volgens het oude systeem voldoende zijn ingericht.  
 
In onderstaand overzicht is per basisschool het aantal groepen weergegeven 

waarvoor de school een bekostiging voor eerste inrichting heeft ontvangen: 
 
aanwezige 1e inrichting groepen 

Elckerlycschool 11 

De Leeuwerik 17 

Gomarusschool 4 

De Schakel 12 

Kon. Julianaschool 12 

Willem de Zwijgerschool 13 

Kastanjelaanschool 10 

De Hobbit 9 

Prins Willem Alexander 8 

De Hasselbraam 9 

t Bolwerk 11 

De Regenboog 8 

 
3.2 Internationaal georiënteerd basis onderwijs 
Basisschool De Elckerlyc heeft een afdeling internationaal georiënteerd 
basisonderwijs (IGBO). Het leerlingenaantal van de IGBO-afdeling is al een flink 
aantal jaren stabiel tussen 120 en 130 leerlingen die grotendeels afkomstig zijn 
uit de Leidse regio. De school limiteert het aantal IGBO leerlingen tot circa 50 % 
van de totale capaciteit van de school. De locatie heeft zijn capaciteitsgrenzen 
bereikt en fysieke uitbreiding is niet mogelijk. Dit type onderwijs is, op basis van 
de eisen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, alleen 
toegankelijk voor kinderen van expats. De gemeente ontvangt voor de leerlingen 
van een internationale school een gelijke bekostiging als voor de leerlingen in het 
reguliere onderwijs. De school ontvangt voor deze leerlingen dezelfde 
rijksbekostiging als voor de reguliere leerlingen. Hoewel IGBO-leerlingen in 
kleinere klassen zijn ingedeeld geldt voor hen dezelfde ruimtenormering.  
 

De Leidse regio heeft de ambitie om zich als internationale kennisregio te 
profileren. Een concurrerend vestigingsklimaat is een dominante factor voor de 
concurrentiekracht van de Leidse regio. De kwaliteit van leven, woonomgeving, 
cultureel aanbod, gastvrijheid e.d. zijn van invloed op een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor zowel bedrijven en werknemers. Internationale scholen 
bedienen de expats die werkzaam zijn bij internationaal georiënteerde bedrijven 
en instellingen in de regio en de aanwezigheid van een internationale school 
zorgt er vaak voor dat de vestigings- bereidheid van expats toeneemt.  
In een onderzoek van Van Beekveld en Terpstra

2
 uit 2014 wordt vastgesteld dat 

er op dit moment niet aangetoond kan worden dat in de Leidse regio voldoende 
potentieel bestaat voor een tweede IGBO-voorziening. Hiermee is echter niet 
gezegd dat in de Leidse regio geen plaats of potentieel voor een extra voorziening 
voor internationaal basisonderwijs zou bestaan.  
 
3.3 Onderwijshuisvesting vluchtelingen 
In 2016 ontving de gemeente Leiderdorp het verzoek van het COA om 
medewerking te verlenen voor de opvang van vluchtelingen. Voor de 
vluchtelingenkinderen die onderwijsplichtig zijn geldt voor de gemeente de 
wettelijke onderwijshuisvestingsplicht. Hoewel de noodopvang inmiddels weer 
leeg staat is het mogelijk dat op termijn het COA aan onze gemeente opnieuw 
een beroep doet voor de opvang van vluchtelingen.  
Nu kon met het leegstaande gebouw Doesmeer aan de Hoogmadeseweg 70 
tijdelijk worden voorzien in de onderwijshuisvesting. Gezien de plannen voor 
gemeentelijke accommodaties is het echter nog onduidelijk is of dit gebouw ook 
in de toekomst voor dit doel beschikbaar is. De ervaring heeft geleerd dat deze 
leerlingen in het algemeen beter kunnen worden gehuisvest in een aparte locatie 
dan in een leegstaand klaslokaal van een school omdat het gedrag van deze 
leerlingen verstorend kan werken. Binnen het gemeentelijk vastgoed zijn 
hiervoor, afhankelijk van de omvang van de te huisvesten groep, in beperkte 
mate geschikte ruimten beschikbaar. Omdat op dit moment niet bekend is of op 
ons nog een beroep wordt gedaan om vluchtelingen op te vangen is het niet 
mogelijk om hier al op te anticiperen. 
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3.4 Voortgezet onderwijs 
In Leiderdorp is een nevenvestiging van Visser ’t Hooft gevestigd. De school is 
gebouwd voor 700 leerlingen maar het leerlingenaantal daalt de afgelopen jaren. 
Als oorzaak van de daling geeft het bestuur aan dat het de tendens is dat meer 
leerlingen er voor kiezen om ook voor de onderbouw het onderwijs in Leiden te 
volgen en niet te kiezen voor de onderbouw in Leiderdorp. Daarmee lijkt de 
terugloop  in Leiderdorp niet geheel te verklaren omdat bij de locatie Rijnsburg  
van Visser ’t Hooft de terugloop van het leerlingenaantal kleiner is. Wel heeft de 
locatie Rijnsburg altijd gekozen voor traditioneel onderwijs. Deze keuze wordt nu 
ook in Leiderdorp gevolgd. Het schoolbestuur streeft ernaar om het 
leerlingenaantal rond de 500 leerlingen stabiel te houden. 

 

 

3.5 Speciaal onderwijs 
Orion (so) 
De school van Onderwijs-Zorgcombinatie Orion, een samenwerkingsverband 
tussen het Leidse Openbaar Onderwijs en jeugdzorginstelling Cardea, heeft circa 
65 leerlingen. De vraag naar deze specifieke vorm van onderwijs en jeugdzorg is 
veel groter maar het aanbod is binnen deze instelling (vooralsnog) gefixeerd. Er 
wordt daarom geen wachtlijst gehanteerd en ook een leerlingenprognose is hier 
niet relevant omdat de school jaarlijks het maximale leerlingenaantal heeft. Drie 
samenwerkingsverbanden leveren leerlingen: Duin- en Bollenstreek, 
Alphen/Rijnstreek en Leidse regio. Zwaartepunt ligt daarbij op de Leidse regio.  
Samenwerkingsverbanden zien de specifieke expertise van OZC Orion als een 
bovenregionale voorziening. Op verzoek van Cardea is de gemeente een 15 jarige 
huurovereenkomst aangegaan om de investering in de nieuwbouw te kunnen 
dekken.  
 
Leo Kannerschool (vso) 
De Leo Kannerschool is in de regio Leiden-Duin- en Bollenstreek de enige cluster 
IV-school met een VSO-licentie die zich richt op Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 
problematiek en op de niveaus Praktijkonderwijs en VMBO-basis/kader. Tot 2003 
was de school uitsluitend gevestigd in Oegstgeest. Om ook de VSO-leerlingen met 
gedragsproblemen, de traditionele ZMOK-leerlingen, te kunnen opvangen, is in 

2003 een nevenvestiging in Leiderdorp geopend voor het VSO Leo Kenner aan 
deze leerlingen 
De VSO vestiging voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen van de Leo 
Kennersoog in Leiderdorp is gericht op leerlingen met uiteenlopende 
zogenaamde internaliserende gedrags- en/of psychiatrische problematiek. In een 
zelf opgestelde leerlingenprognose voorziet de school op de middellange termijn 
een stabiel aantal van 72 leerlingen. Dit is een lichte daling met schooljaar 
2015/2016 toen hier 83 leerlingen het onderwijs volgden. Er is weliswaar sprake 
van een normatief ruimteoverschot maar gezien het type leerlingen en de 
constructie van het gebouw is een ander gebruik van het gebouw niet mogelijk. 
 
Met ingang van schooljaar 2016/2017 start de Leo Kennersoog met een VMBO-T 
opleiding in het leegstaande deel van het gebouw Touwbaan 42 gericht op 
kinderen met internaliserende gedragsproblematiek. Voor deze leerlingen is in 
deze regio nog niet een dergelijk aanbod beschikbaar. De opleiding start met 38 
leerlingen aangemeld en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal 
stijgen tot 60 leerlingen. De nieuwe opleiding maakt deel uit van de bestaande 
VSO school aan de Touwbaan 42. De huisvesting van de nieuw te starten VMBO-T 
in het leegstaande deel komt nagenoeg overeen met de ruimtenormering voor 
60 leerlingen. Er is hier sprake van een passende huisvesting. 
 
3.6 Bewegingsonderwijs 
De gemeentelijke taak ten aanzien van bewegingsonderwijs is te voorzien in 
voldoende en adequate gymcapaciteit. Uitgangspunten en criteria ten aanzien 
van gebruik (klokuren), bereikbaarheid (verwijsafstand) en bekostiging zijn 
vastgelegd in de verordening en in de Beleidsregel voor bekostiging 
gymnastiekuren voor basisonderwijs en(voortgezet) speciaal onderwijs 2016. 
Leiderdorp beschikt over vijf binnensportaccommodaties waarin basisscholen 
uren beschikbaar worden gesteld voor het geven van bewegingsonderwijs; te 
weten de sporthallen De Does en De Bloemerd en de sportzalen Hoftuyn, 
Zijlkwartier en Klerkenhof. De bouwtechnische staat van de gymzalen is op orde. 
De sporttechnische inrichting wordt periodiek gekeurd en voldoet aan de 
geldende (wettelijke) eisen en normen. De afmetingen van alle gemeentelijke 
gymzalen en sporthallen voldoen aan de normen voor het bewegingsonderwijs. 
De totale capaciteit van de binnensportaccommodaties is voor het basisonderwijs 
206 uur. Scholen hebben recht op ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep 
leerlingen van 6 jaar en ouder.  

Visser 't Hooft

telling prognose prognose prognose prognose prognose prognose prognose

jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2026 2031

aantal leerlingen 525 517 507 498 491 482 457 439
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Voor bewegingsonderwijs wordt 117 klokuren gebruik gemaakt van de 
binnensportaccommodaties. Deze bezetting is exclusief andere reguliere 
gebruikers waaronder zorginstanties, middelbaar onderwijs, en verenigingen. 
Het Visser ’t Hooft beschikt over een eigen sportzaal die toereikend is voor de 
normatieve uren bewegingsonderwijs. Er is extra aandacht voor sport. Voor 
boven normatieve uren die niet plaats kunnen vinden in de sportzaal huurt de 
school extra ruimte bij Sportfondsen. De school heeft ook recht op het gebruik 
van een spotveld gedurende acht weken per jaar. Zij maken hierbij gebruik van 
het natuurgrasveld van Velocitas. 
 
Bestuursakkoord en wetsvoorstel uitbreiding bewegingsonderwijs  
In het Bestuursakkoord PO 2014 committeren scholen zich om vanaf 2017 
minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs te bieden en waar mogelijk 
streven zij naar drie lesuren bewegingsonderwijs. In de beleidsregel voor 
bekostiging gymnastiekuren voor basisonderwijs en(voortgezet) speciaal 
onderwijs 2016 is opgenomen dat schoolbesturen extra uren gebruik van de 
binnensportaccommodaties zelf moeten bekostigen. De extra huisvestingskosten 
voor twee uren bewegingsonderwijs per groep per week bedragen in totaal  
€ 40.500 op basis van het tarief 2016. 
De beschikbare capaciteit van de binnensportaccommodaties is toereikend voor 
een uitbreiding naar twee uur per groep per week. In dit scenario kunnen alle 
scholen voor de extra lesuren gebruik maken van de binnensportaccommodatie 
waar de huidige lessen geven. Ook de andere reguliere gebruikers kunnen 
gedurende de schooltijden het huidige aantal uren gebruik blijven maken van de 
binnensportaccommodaties al zal dat in een aantal gevallen op een andere 
locatie zijn.  
Voor een uitbreiding naar drie uren bewegingsonderwijs per groep per week is 
onvoldoende capaciteit beschikbaar. Er is dan voor 28 uur per week geen 
accommodatie beschikbaar. Dit capaciteitstekort geldt voor alle locaties op het 
Zijlkwartier na. Dit onderwerp is nog niet besproken in het besturenoverleg en er 
zijn door de schoolbesturen nog geen verzoeken voor extra gebruik van de 
sportzalen ingediend. 
 
 
 
 
 

gebruik sportvelden 
Een alternatief is om basisscholen voor hun bewegingsonderwijs de mogelijkheid 
te geven voor het gebruik van de sportvelden. Op basis van de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015 kan een school voor 
voortgezet onderwijs aanspraak op een vergoeding van het college voor het 
gebruik van een sportveld. De huurvergoeding is een vergoeding in de 
investeringskosten. Op deze vergoeding bestaat uitsluitend aanspraak als het 
sportveld niet is gerealiseerd met gemeentelijke middelen. Dit is echter wel het 
geval bij sportvelden in Leiderdorp. 
Naast de vergoeding voor de investeringskosten die voor rekening van de 
gemeente komt kan de verhuurder aan de school een vergoeding voor de 
exploitatiekosten in rekening brengen die volledig voor rekening van het 
schoolbestuur komt.  
Onder deze voorwaarden is het mogelijk om op butgetair neutrale wijze ook de 
basisscholen gebruik te laten maken van de sportvelden. Hiervoor is wel een 
wijziging van de voorwaarden waaronder het Visser ‘t Hooft nu gebruik maakt 
van de sportvelden. Aan hen worden nu geen exploitatie in rekening gebracht 
omdat deze kosten in de begroting  in onvoldoende mate zijn uitgesplitst en deze 
doorrekening van kosten vanuit historisch perspectief ook niet gebruikelijk is. 
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4. Kwaliteit van onderwijsgebouwen 
De schoolbesturen zijn redelijk tevreden over de gebouwen in Leiderdorp. Ze 
verkeren in een goede bouwkundige conditie en zijn geschikt zijn voor het 
huidige onderwijs. Wel willen de schoolbesturen graag weten wat het 
instandhoudingsbeleid is van de gemeente voor de schoolgebouwen voor de 
lange termijn. Hierbij spelen geen wensen voor nieuwbouw. De Elckerlyc is wel 
geïnteresseerd naar de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor 
uitbreiding en voor de oudere gebouwen is behoefte aan duidelijkheid of en 
wanneer de gebouwen in aanmerking komen voor renovatie. De behoefte 
bestaat aan een beleid gericht op de lange termijn.  
Uit gesprekken met de schoolbesturen blijkt dat de schoolgebouwen in het 
algemeen voldoen aan de functionele eisen van passend onderwijs, voldoende 
ruimte voor differentiatie, digitalisering van het onderwijs en de ontwikkeling van 
nieuwe onderwijsvormen. Dit is naast de gevallen waarin het gebouw voorziet in 
de functionele eisen van de scholen in een aantal andere gevallen het gevolg van 
aanwezige normatieve ruimteoverschot waardoor er voldoende ruimte 
beschikbaar is om te kunnen voorzien in nieuwe ruimtelijker behoeften maar ook 
omdat niet iedere school vooraan loopt in onderwijsvernieuwing en daardoor 
nog een traditionele wijze onderwijs geeft. Omdat met de visie voor de 
onderwijshuisvesting vooral wordt ingezet op de verbetering van de kwaliteit van 
de bestaande gebouwen wordt in dit hoofdstuk aan de hand van de in hoofdstuk 
3 geschetste ontwikkelingen ingegaan op de kwaliteitsaspecten van de 
schoolgebouwen in Leiderdorp. 
 
 

4.1 Wettelijke eisen aan de kwaliteit van schoolgebouwen  
De Algemene Rekenkamer

3
 stelt dat het Nederlandse stelsel van 

onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs is gericht op een 
redelijk voorzieningenniveau. In de praktijk wordt dit niveau ook gerealiseerd als 
wordt afgaan op de meningen van gebruikers ( leraren, leerlingen en ouders): zij 
geven hun schoolgebouw gemiddeld een 6,5

4
. Dit niveau sluit ook aan op de 

eisen die de wetgever stelt aan schoolgebouwen. Er zijn wettelijke eisen voor het 
minimale vloeroppervlak dat beschikbaar moet zijn per gelijktijdig aanwezige 
leerling en schoolgebouwen moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 
2012 en de Wet milieubeheer. Op basis van de Wet op het primair onderwijs en 
de Wet op het voortgezet onderwijs moeten schoolbesturen hun gebouwen 
behoorlijk onderhouden en gemeenten moeten voor onderwijshuisvesting een 
bekostigingsplafond vaststellen dat redelijkerwijs kan voorzien in de 
huisvestingsbehoefte van scholen. Die begrippen zijn verder niet in wet- en 
regelgeving uitgewerkt.  
In de wet- en regelgeving worden geen onderwijskundige eisen gesteld aan 
schoolgebouwen. Bewindslieden van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen spreken zich ambitieuzer uit: schoolgebouwen moeten goed zijn 
want dat draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Ze moeten daarnaast een 
gezond binnenklimaat hebben, een duurzame exploitatie en aansluiten bij de 
eisen van deze tijd. De staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschappen geeft in zijn reactie van 6 maart 2016 naar aanleiding van de 
stelling van de Algemene Rekenkamer dat er te weinig geld is om 
schoolgebouwen te vervangen, dat in het gemeentefonds geen geld is 
geoormerkt voor onderwijshuisvesting. Het staat gemeenten vrij om prioriteiten 
te stellen en hun middelen naar eigen inzicht te besteden. Anderzijds is bij de 
overdracht van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen in 
2015 op basis van de motie van Haersma Buma 256 miljoen euro uit het 
gemeentefonds overgeheveld naar de schoolbesturen omdat gemeenten te 
weinig zouden hebben uitgegeven aan scholenbouw. 
 
 

                                                      
3
 Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt/ 

Algemene Rekenkamer, 2016 
4
 Deze cijfers zijn afkomstig uit een door de Algemene Rekenkamer uitgevoerde 

internetpeiling waarop iedereen die dat wilde, kon reageren. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://st.depositphotos.com/1005920/1832/i/950/depositphotos_18323195-Thumb-up-green-glossy-icon.jpg&imgrefurl=http://nl.depositphotos.com/stock-photos/kwaliteit.html&docid=NdLNw646B21QRM&tbnid=zqqA9QySzaWOaM:&w=1024&h=1024&safe=active&bih=1076&biw=1920&ved=0ahUKEwiJy7uGm-7OAhXB1xoKHffrDEg4ZBAzCBcoFTAV&iact=mrc&uact=8
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4.2 Bouwbesluit 2012 
Alle verbouwingen van een schoolgebouw moeten voldoen aan het vigerende 
Bouwbesluit. Dat leverde onder het oude Bouwbesluit uit 2003 de nodige 
problemen op. Verbouwingen moesten in principe voldoen aan de 
nieuwbouweisen. Wanneer het redelijkerwijs niet mogelijk was om hieraan te 
voldoen, kon voor een aantal aspecten bij de gemeente een ontheffing 
aangevraagd worden.  
Het Bouwbesluit 2012 introduceert eisen voor verbouw. Voor de meeste 
onderdelen die tijdens een verbouwing aangepast worden geldt het 
prestatieniveau ‘rechtens verkregen niveau’, waarbij de voorschriften voor 
bestaande bouw als ondergrens en de voorschriften voor nieuwbouw als 
bovengrens gelden. Praktisch gezien betekent dit dat de situatie na de 
bouwkundige ingreep niet slechter mag zijn dan voor de verbouw. Voor een 
aantal aspecten (o.a isolatie) geeft het Bouwbesluit specifieke prestatie-eisen 
voor verbouw. Bij herbestemming zijn in eerste aanleg de eisen voor bestaande 
bouw van de nieuwe functie (bijv. onderwijs, kinderopvang) van toepassing. Als 
hier niet aan wordt voldaan of indien men om andere redenen aanpassingen wil 
aanbrengen, dan zijn voor de veranderingen de eisen voor verbouw van 
toepassing 
 
4.3 Duurzaamheid 
De in opdracht van de Directie Duurzaamheid van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu uitgebrachte Nationale Monitor Gemeentelijke 
Duurzaamheid 2014 rapporteert over alle 403 gemeenten die Nederland per 1 
januari 2014 kent en is gebaseerd op recente waarden van in totaal 90 
indicatoren. De voorraad onderwijs is opgebouwd uit de indicatoren 
jeugdwerkloosheid, aanbod basisscholen, aanbod voorgezet onderwijs, 
voortijdige schoolverlaters, onvertraagd naar diploma, eindexamencijfer, en 
opleidingsniveau bevolking. De hoogste scores van meer dan 69% worden 
gevonden bij Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Houten en Oirschot. De 
laagste scores van minder dan 32% komen voor bij Den Helder, Oldambt, 
Brunssum, Pekela en Doesburg. 
 
4.4 Binnenklimaat 
In de interviews geeft een aantal schoolbesturen aan dat het binnenklimaat in 
één of meerdere van hun schoolgebouwen niet optimaal is. 
Eerstverantwoordelijke voor een goed binnenmilieu zijn de schoolbesturen zelf 

en is dit geen verantwoordelijkheid voor de gemeente. In 2013 heeft onze 
gemeente echter op basis van adviezen van de GGD de schoolgebouwen 
aangepast om een betere ventilatie te verkrijgen. Het onderwerp heeft ook de 
aandacht van het Ministerie van OC & W. In het kader van het door hen gestarte 
bewustwordingstraject Verbetering Binnenmilieu in 2013 hebben alle 
basisscholen de mogelijkheid gehad om een aanvraag te doen voor CO2 meters , 
voorlichting te krijgen en voor een bedrag om in te zetten voor de verbetering 
van het binnenklimaat.  
 
rol gemeente 
Voor de gemeente is er geen aanleiding om hier initiatief te nemen. De gemeente 
is wel beschikbaar als gesprekspartner als een schoolbestuur bouwkundige 
plannen heeft om een beter binnenklimaat te realiseren. 
 
4.4 Energielabel 
Volgens de Europese Richtlijn EPBD (Energy Performance Building Directive) is 
voor utiliteitsgebouwen (waaronder schoolgebouwen) bij de oplevering, verkoop 
en verhuur een geldig energielabel verplicht. Voor de bestaande 
onderwijsgebouwen die ouder zijn dan 2008 is er geen energielabelverplichting 
tenzij het gebouw (gedeeltelijk) wordt verhuurd b.v. aan een BSO. Energielabels 
hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. 
 
rol gemeente 
Om alle schoolbesturen in een gelijke omstandigheid te zetten, om te stimuleren 
dat energiezuinige maatregelen die zichzelf in een relatief korte tijd 
terugverdienen te stimuleren en om verhuur van ruimten in schoolgebouwen 
niet te belemmeren is het voorstel om voor alle schoolgebouwen met een 
bouwjaar voór 2008 eenmalig een energielabel op te stellen. 

 
4.5 Integraal Kind Centra  
Brede scholen of Integrale kind centra (IKC) zijn er in verschillende soorten en 
maten. Bij een brede school gaat het meestal om het fysiek samenbrengen van 
verschillende voorzieningen onder één dak. In een IKC zijn de voorzieningen ook 
daadwerkelijk geïntegreerd. Eén locatie, één leiding, één pedagogische visie. Het 
zijn in beide gevallen netwerken rondom een kind. De rode draad is altijd een 
breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen aan kinderen en jongeren tot 



 
18 

stand gebracht door intensieve samenwerking tussen pedagogische 
basisvoorzieningen onderling en met de ouders. 
In Leiderdorp zijn twee gebouwen gerealiseerd waarin een brede school / IKC zijn 
gehuisvest. Dit zijn kind centrum De Brink aan de Kastanjelaan en kind centrum 
Hoftuyn aan de Leeuwerikstraat. Een derde locatie waarin een brede school of 
IKC wordt gehuisvest is aan de Marjoleintuin. Dit gebouw wordt in 2017 
gerenoveerd. 
 
rol gemeente: 
Eén van de beleidskaders in het IHP 2010-2014 is dat de gemeente de regie 
neemt bij investeringen ten behoeve van (buitenschoolse) opvang. Vanuit de 
nieuwe rolverdeling ligt dit niet langer voor de hand. Passender is dat partners op 
basis van een gezamenlijke visie ten aanzien van onderwijs, beheer en exploitatie 
in overleg gaan met de gemeente over de financiering. Op basis van een 
dergelijke notitie is de gemeente voor de renovatie van de schoolgebouwen in de 
Voorhof ook in gesprek gegaan met de beoogde partners. 
 
4.6 Passend onderwijs 
Met passend onderwijs hebben besturen in het regulier en speciaal onderwijs 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning 
nodig heeft een passende plek te bieden. Besturen hebben hier de zorgplicht. Om 
aan die zorgplicht te voldoen werken zij samen in een regionaal 
samenwerkingsverband passend onderwijs. Onze gemeente neemt deel aan het 
overleg met de samenwerkingsverbanden. 
 
rol gemeente: 
De gemeente heeft geen directe rol in de uitvoering van het Passend onderwijs. 
Schoolbesturen spreken wel over de behoefte aan een flexibeler inrichting en 
mogelijkheden voor een betere benutting van schoolgebouwen. Hoewel ook deze 
wens in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen kan 
de gemeente deze wensen betrekken bij de afweging voor een eventuele 
renovatie.  
 
4.7 ICT / glasvezelaansluiting 
De PO-Raad roept de overheid in een brief van maart 2015 op om samen met de 
scholen snel werk van te maken om basisscholen toegang te geven tot een 

adequaat internet. Eigentijds en gepersonaliseerd onderwijs stelt steeds hogere 
eisen aan de ICT voorzieningen binnen scholen.  
In Leiderdorp hebben alle scholen de beschikking over een kabelverbinding. Deze 
voldoet vooralsnog voor de meeste scholen maar niet voor basisschool de 
Leeuwerik en voor Visser ’t Hooft.  
Vanuit de gemeente is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om aan te 
sluiten op het glasvezelnetwerk van SLIB, een samenwerkingsverband van non-
profitpartijen in de gemeente Leiden dan wel op het glasvezelnetwerk van KPN.  
 
rol gemeente: 
De gemeente ziet zijn rol primair als intermediair tussen kabelexploitant en 
schoolbesturen. Al naar gelang de benodigde investeringen kunnen wij ook een 
rol spelen om de schoolbesturen een goedkope lening te laten verkrijgen.   
 
4.8 Schoolpleinen 
De kwaliteit van de inrichting van de schoolpleinen verschilt sterk. Een 
schoolplein met alleen natuurlijke elementen of een schoolplein met sport- en 
speeltoestellen in combinatie met groene elementen wordt door kinderen het 
hoogst gewaardeerd. Een recente ontwikkeling bij de inrichting van 
schoolpleinen zijn zogeheten groene schoolpleinen. Een groen schoolplein heeft 
als doel om kinderen een natuurbeleving aan te bieden en biedt ook 
mogelijkheden voor natuureducatie. Fonds 1818 stimuleert doormiddel van een 
financiële bijdrage deze ontwikkeling. In Leiderdorp hebben de Willem de 
Zwijgerschool en ‘t Bolwerk een groen schoolplein. Een dergelijk schoolplein 
heeft echter hogere onderhoudslasten. 
 
rol gemeente: 
Hoewel de gemeente formeel geen zeggenschap heeft over het gebruik van een 
schoolplein is het de ambitie van het college dat schoolpleinen multifunctioneel 
worden gebruikt. Bij schoolgebouwen waar ook een kinderopvang inhuist, is 
multifunctioneel gebruik vanzelfsprekend. Ook het openstellen van schoolpleinen 
als speelruimte buiten de schooltijden is een vorm van multifunctionaliteit. 
Hiervoor is ook bij brede school West gekozen. Een groot deel van het speelplein 
is openbare ruimte en dus algemeen toegankelijk. Door schoolbesturen in het 
kader van het speelruimtebeleid de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van 
door de gemeente afgesloten raamovereenkomsten voor het leveren en plaatsen 
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van schooltoestellen en voor het beheer van de openbare ruimte kunnen zij 
tegen voordelige tarieven deze leveringen en diensten inkopen.  
 
Indien de gemeente het eigendom van de schoolpleinen krijgt overgedragen is 
het zelfs mogelijk om de btw over de onderhoudskosten te verrekenen. Een 
dergelijke overdracht is alleen mogelijk onder duidelijke en goed nageleefde 
voorwaarden en, in het kader van speelruimtebeleid, onder nader te stellen eisen 
aan de kwaliteit van de inrichting van het schoolplein. 
 
4.9 Renovatie / nieuwbouw 
De PO-Raad en de VNG willen in het najaar 2016 samen met een voorstel komen 
om de knelpunten in de verantwoordelijkheidsverdeling rondom renovatie, 
vervangende nieuwbouw en het investeringsverbod op te lossen. Vanuit de 
gedachte dat onderwijshuisvesting een gezamenlijke opdracht is, is het redelijk 
dat: 
- gemeenten bijdragen in renovatie, als dit de levensduur van gebouwen 

verlengt, 
- schoolbesturen bijdragen aan (vervangende) nieuwbouw als hierdoor de 

exploitatielasten verminderen en de functionaliteit beter past bij de vraag 
van het onderwijs. 

De PO-Raad en de VNG sluiten niet uit dat een aanpassing van de wet hiervoor 
noodzakelijk is. Om deze reden is het van belang dat schoolbestuur en gemeente 
goede afspraken maken over eventuele renovatie of nieuwbouw zodat het 
schoolbestuur op basis van deze afspraken op een betere wijze voor het 
gebouwonderhoud kan reserveren.  
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8. Uitvoeringsplan  
Het opstellen van het uitvoeringsplan gebeurt op basis de vaststelling van het IHP 
2016-2020 door de gemeenteraad. Het IHP geeft een opsomming van de 
wenselijke huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs in Leiderdorp maar leidt 
nog niet tot concrete beslissingen om geld beschikbaar te stellen om 
huisvestingsvoorzieningen tot uitvoering te brengen. Hiervoor ontbreekt nog een 
aantal noodzakelijke gegevens.  
 

5.1 Afbakening   
In het uitvoeringsplan worden voorstellen gedaan voor het treffen van integrale 
huisvestingsvoorzieningen die op de korte en middellange termijn voor met 
name het basisonderwijs moeten worden gerealiseerd. Op basis van dit 
uitvoeringsplan kan de raad besluiten over de concreet te treffen voorzieningen: 

 energielabels 

 aansluiting glasvezelnetwerk 

 inrichting en onderhoud schoolpleinen 

 renovatie schoolgebouwen 

 uitbreiding urenbewegingsonderwijs 
 
5.2 Informatie verzamelen 
De gebouwgegevens worden aangevuld en gecontroleerd. Hierbij gaat het om 
gegevens over de gebouwen: bruto vloeroppervlak, energielabel, 
asbestinventarisatie, taxaties, etc.) 
 
 
 

5.3 Financiële raming 
Om de financiële consequenties van het IHP inzichtelijk te maken worden de 
kosten van de voor te stellen voorzieningen berekend op basis van kengetallen en 
ramingen en doorgerekend naar de jaarlasten in een meerjarenbeeld. Tevens 
wordt inzicht gegeven in hoeverre de uitgaven in de pas lopen met de middelen 
die van rijksweg beschikbaar worden gesteld. 
 
5.4 Resultaat 

 De uitwerking van de volgende onderwerpen op gemeentelijke rol en 
inbreng ten aanzien van de onderwijshuisvesting: 
- renovatie, 
- duurzaamheid, 
- bewegingsonderwijs, 
- ICT, 
- multifunctioneel gebruik van de schoolpleinen; 

 Een investeringsplan dat invulling geeft aan de beleidsambities en 
uitvoerbaar is binnen ons financiële kader; 

 de gemeenteraad de mogelijkheid biedt om (financiële) keuzes / 
afwegingen te maken; 

 
5.5 Draagvlak 
Het uitvoeringsplan wordt opgesteld in zorgvuldig overleg met de 
schoolbesturen.  
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Interview 1  

Verslag gesprek OBSG Leiderdorp met  dhr. H. van Dijk, oud directeur-
bestuurder d.d. 20 juni 2016 
De OBSG heeft vier schoolgebouwen in gebruik: 
A: Brede school west (PWA): bouwjaar 2014 
B: KJS:  bouwjaar  1948, 1998 renovatie en uitbreiding in 2008 
C: Hasselbraam: bouwjaar 1978 
D: Hobbit: bouwjaar  1995 
 
Gebruiksvergunning: 
A,C en D hebben een gebruiksvergunning. Voor B is onlangs overleg gestart met 
de gemeente .  
 
Is gebouw geschikt voor het huidige onderwijs 
A:  ja 
B: Er is behoefte aan meer kleine ruimten maar er is voldoende bruto 
vloeroppervlak beschikbaar om deze ruimten te realiseren. Wel heeft de school 
de wens  voor een inpandige kinderopvang maar daar is onvoldoende ruimte 
voor. Hiervoor wordt nu gebruik gemaakt van de kinderopvang in IKC De Brink 
aan de Kastanjelaan. 
C: ja dit is het geval na de renovatie 
D: ja, de uitbreiding met een extra lokaal i.h.k.v. onderwijskundige vernieuwingen 
heeft het gebruikskwaliteit van het gebouw verhoogd. School zou graag 
kinderopvang in het gebouw zelf hebben. 
 
Tussenschoolse opvang: op de locaties zelf. 
Voor- en naschoolseopvang  
A: op de locatie 
B: op de Brink 
C: op de Regenboog 
D:  geen vaste opvanglocatie. Veel kinderen worden met taxibusje gehaald, een 
deel van de leerlingen maakt gebruik van de naschoolse opvang op De Buit.   
 
 
 

ICT 
Alle locaties hebben wifi en zijn gestart met onderwijs waarbij gebruik wordt 
gemaakt van tablets. Aansluiting op glasvezelnetwerk is nog geen noodzaak. 
 
Passend onderwijs 
A en C hebben de gebouwen die hiervoor het best zijn toegerust. 
A heeft een lift en is rolstoelvriendelijk, C heeft een ringleiding voor 
slechthorenden. B heeft een tekort aan ruimten voor individuele ondersteuning 
 
Capaciteit 
KJS heeft een normatief ruimte overschot. Heeft 9 groepen waarvan 3 
kleutergroepen.  
PWA heeft ruimte voldoende, ruimteoverschot van 494 m2 bvo. en daarbij ook 
nog de mogelijkheid gebruik te maken van wissellokalen. De capaciteit van het 
gebouwdeel is geschikt voor twee  basisscholen. Daardoor zit de PWA nu ruim in 
zijn oppervlakte. PWA heeft voldoende toeloop met 28 leerlingen in groep 1. 
Hobbit ervaart geen ruimtetekort door de uitbreiding met het nieuwe lokaal  
Hasselbraam: School heeft de mogelijkheid  het gebouw aan haar wensen aan te 
passen.  
 
Buitenruimten: 
Van alle scholen is de buitenruimte buiten schooltijd toegankelijk.  
De PWA heeft maar een kleine eigen buitenruimte. Een groot deel is onderdeel 
van de openbare ruimte. 
KJS wil een deel van het buitenterrein aan de achterzijde vergroenen. Achterzijde 
heeft voldoende oppervlakte maar de school zou aan de voorzijde wel een groter 
terrein willen hebben. 
De Hobbit heeft voldoende buitenruimte wel heeft de school last van 
verzakkingen als gevolg van de veengrond. Dit geldt ook voor de Hasselbraam. 
Hasselbraam heeft wel eens last van hangjongeren. 
 
Veiligheid / verkeer 
PWA is het verkeer goed geregeld. 
Hobbit / KJS:  is bij halen en brengen sprake van verkeerschaos. 
Hasselbraam heeft voldoende ruimte voor halen en brengen. 
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Energie / binnenklimaat 
Gebouwen hebben geen energielabel. Er is geen expliciet beleid op 
milieumaatregelen. Bij Hobbit en KJS is het binnenklimaat niet goed.  
De Hasselbraam is het meest energie onzuinige gebouw maar dat wordt 
verbeterd bij de renovatie.  
 
Bewegingsonderwijs 
Bij PWA is een sportzaal aanwezig. Bij de Hobbit is een gymzaal aanwezig. De 
Hasselbraam maakt gebruik van Sporthal de Bloemerd en KJS maakt gebruik van 
sporthal de Does. De afstanden tussen de beide scholen en gymaccommodaties 
leiden niet tot problemen en er zijn voldoende gymuren beschikbaar. 
 
Doordecentraisatie: Dit is geen wens van het bestuur. 
 
Renovatie / nieuwbouw 
In alle gebouwen is het mogelijk het gewenste onderwijs te bieden en er is voor 
geen van de locaties behoefte aan nieuwbouw. Er is wel een tendens naar 
Integrale kindcentra waarbij opvang voor kinderen van 0-12 jaar wordt 
aangeboden. Dit model moet nog verder worden uitgewerkt. Wellicht dat dit op 
termijn wel leidt tot een veranderde huisvestingsvraag. 
 
Multifunctionaliteit 
Dit gebeurt niet structureel op sommige locaties incidenteel. De gebouwen zijn 
hier qua beheer niet op ingericht.  
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Interview 2: Stichting Confesioneel Onderwijs Leiderdorp (SCOL) 
Verslag gesprek SCOL Leiderdorp met dhr. H. Bulthuis, beleidsadviseur 
huisvesting SCOL d.d. juni 2016 
 
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) heeft in Leiderdorp het gezag 
over twee basisscholen en de nevenvestiging van het Visser ’t Hooftcollege. 
 
Basisschool de Leeuwerik 
Gebruikersvergunning is aanwezig. Het leerlingenaantal van basisschool De 
Leeuwerik groeit. Het gebouw is geschikt voor 14 groepen maar heeft een groter 
oppervlakte gekregen dan waar, op basis van de ruimtenormen, recht op is in het 
kader van passend onderwijs. De school heeft 17 groepen en maakt gebruik van 3 
wissellokalen. 
 
ICT  
De school is een voorloper m.b.t. integreren van ict in het onderwijs waarbij 
leermethoden al (deels) geschikt zijn voor tablets. Deze ontwikkelingen vragen 
om een grotere bandbreedte daarom is de school ook vanwege zijn 
leerlingenaantal geïnteresseerd in een glasvezelaansluiting. 
 
Is het gebouw geschikt voor het huidige onderwijs 
Het schoolgebouw is geschikt voor het huidige en toekomstige onderwijs. Het 
gebouw is in 2014 opgeleverd. Hierbij kiest school (en ook bestuur) bewust niet 
voor model van een Integraal Kind Centrum. Het schoolbestuur ziet zijn 
verantwoordelijk beperkt tot het bieden van onderwijs. Voor- en naschoolse 
opvang is een verantwoordelijkheid van de ouders. Indien de regelgeving 
hierover in de toekomt verandert zal het bestuur hier uitvoering aan geven. 
Ouders en leerkrachten ervaren het gebouw als prettig. 
 
Voor- en naschoolse opvang / tussenschoolse opvang. 
In het gebouw ontbreekt de ruimte  voor voor- en naschoolse opvang. Ook zijn er 
geen uitbreidingsmogelijkheden. Leerlingen worden nu na schooltijd door de 
verschillende bso’s opgehaald. Tussenschoolse opvang vindt plaats in de eigen 
lokalen. 
 
 

Passend onderwijs 
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk maar heeft relatief weinig geschikte ruimten 
voor individuele begeleiding.  
 
Capaciteit 
Het gebouw is ruim van opzet en de school verwacht lichte groei. Vanuit de 
Merenwijk (Leiden) komen ook leerlingen.  School maakt gebruik van 3 
wissellokalen en er is de mogelijkheid om nog één wissellokaal extra in gebruik te 
nemen.   
 
Buitenruimte: 
Klein deel van het  schoolplein is afgezet voor de kleuters. Terrein wordt gebruikt 
door kinderen uit de buurt. De hogere groepen maken gebruik van een terrein 
dat in gelegen in de  openbare ruimte. De school constateert dat hun wensen en  
verwachtingen m.b.t. het schoonhouden van het plein niet overeenkomen met 
de inzet van de gemeente. Zij maken daarom nu  vaak het terrein schoon.  
 
Verkeer 
Er is veel verkeersdruk van auto’s bij het halen en brengen.  Het 
eenrichtingsverkeer leidt soms tot gevaarlijke situatie omdat ouders de kortste 
weg kiezen. Afstemming opening- en sluitingstijden met de andere gebouw 
gebruikers is onvoldoende. De fietsenstalling is te klein. Veel leerlingen komen 
met de fiets. 
 
Gebouwonderhoud versus bekostiging 
Gebouwonderhoud wordt op bestuursniveau geregeld. Er zijn geen tekorten in 
de onderhoudsvoorziening.  
 
Energie  
Het gebouw heeft een A+ energielabel.Er is echter nog te weinig ervaring met het 
gebouw om uitspraken te kunnen doen over het werkelijk energieverbruik.  
 
Binnenklimaat:  
De luchtbehandelingsinstallatie kent nog wat kinderziekten. In de basis werkt het 
systeem echter goed. 
 
Bewegingsonderwijs:  
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De gymzaal is onderdeel van het gebouw. Wel zijn er klachten over de (karige) 
inventaris. 
 
Multifunctioneel gebruik  
Er worden geen ruimten aan derden verhuurd. 
 
Doordecentralisatie: 
SCOL Leiderdorp is te klein voor doordecentralisatie. Alleen in geval alle 
schoolbesturen zich verenigen is dit een mogelijkheid. Ook voor de 
nevenvestiging van  Visser ’t Hooft geldt dat doordecentralisatie geen ambitie is. 
 
De Schakel 
Gebruiksvergunning:  ja 
 
Geschikt voor onderwijs 
De school geeft op een traditionele wijze onderwijs. Het huidige gebouw is 
daarom nog steeds geschikt voor het huidige onderwijs. De school heeft ook geen 
ambitie om onderwijskundige vernieuwingen door te voeren. 
 
Voor en naschoolse opvang 
In het gebouw ontbreekt de ruimte voor voor- en naschoolse opvang. Ook zijn er 
geen uitbreidingsmogelijkheden. Leerlingen worden nu na schooltijd door de 
verschillende bso’s opgehaald. School ervaart wel meer concurrentie van de 
andere scholen (o.a. Regenboog / Hasselbraam) doordat die wel kinderopvang in 
hun gebouw kunnen aanbieden. 
 
ICT: 
De school is hier minder ver in dan de Leeuwerik. Zij heeft nog geen behoefte aan 
een grotere bandbreedte.  
 
Passend onderwijs: 
Er zijn te weinig kleine ruimten beschikbaar voor individuele ondersteuning. Het 
gebouw is wel rolstoeltoegankelijk. 
 
Capaciteit 

De school past nog net in haar gebouw. Het gebouw is uitgebreid met één ruimte 
met de gelden voor onderwijskundige vernieuwing. Er is geen mogelijkheid om 
het gebouw nog verder uit te breiden. 
 
 
Verkeer 
Er zijn geen grote verkeersproblemen rond de school. De fietsenstalling is 
toereikend.  
 
Energiezuinig / binnenklimaat 
Het gebouw is niet energiezuinig. Heeft o.a. nog enkel glas. 
 
Bewegingsonderwijs; 
De school maakt gebruik van sporthal de Bloemerd. Dit voldoet goed. 
 
Multifunctionaliteit:  
Het gebouw is niet geschikt voor verhuur. 
 
Visser ’t Hooft Lyceum 
De locatie Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp biedt de onderwijstypen de 
brugklas vwo (atheneum / gymnasium), havo-vwo, havo en mavo-havo aan. Er is 
een volledige afdeling mavo (vmbo-theoretisch) en een onderbouw (eerste drie 
leerjaren) havo en vwo. Havo- en vwo-leerlingen gaan voor de bovenbouw naar 
het Visser ‘t Hooft in de Kagerstraat in Leiden 
 
Gebruiksvergunning: ja 
 
Is het gebouw geschikt voor het huidige onderwijs 
Het schoolgebouw is, met het oog op de onderwijskundige vernieuwingen,  
ingericht met leerpleinen maar dat sluit niet meer goed aan op het huidige meer 
klassikale onderwijs. Het schoolbestuur overweegt daarom het gebouw 
bouwkundig aan te passen. 
Op de hoofdlocatie van Visser ’t Hooft wordt nog op een traditionele methode les 
gegeven zodat het onderwijs van de onderbouw havo / atheneum nu beter 
aansluit op de bovenbouw in Leiden .  
 
Capaciteit 
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Schoolgebouw is te groot doordat het leerlingenaantal van 700 leerlingen  terug 
is gelopen tot iets onder de 500. Op basis van de prognoses zal het 
leerlingenaantal stabiel blijven.  Op de locatie Leiderdorp wordt voor havo / 
atheneum alleen onderwijs voor de onderbouw aangeboden. De tendens is dat 
meer  leerlingen er voor kiezen om ook voor de onderbouw het onderwijs in 
Leiden te volgen en niet eerst te kiezen voor de onderbouw in Leiderdorp. 
Daarmee lijkt de terugloop  in Leiderdorpniet geheel te verklaren omdat bij de 
locatie Rijnsburg  van Visser ’t Hooft de terugloop van het leerlingenaantal kleiner 
is. Wel heeft de locatie Rijnsburg altijd gekozen voor  tradioneel onderwijs. Deze 
keuze wordt nu ook in Leiderdorp gevolgd. 
 
Energie / binnenklimaat 
De luchtinstallatie wordt op korte termijn vervangen. De dakconstructie is niet 
geschikt voor zonnepanelen. 
 
Buitenterrein: 
Het buitenterrein is als gevolg van de uitbreiding te klein. Een groot deel van het 
terrein wordt gebruikt als fietsenstalling. Leerlingen trekken bij tussenuren nu 
vaak de wijk in. De school wil deze leerlingen liever op het eigen terrein houden. 
Het schoolgebouw beschikt weliswaar over twee binnenpatio’s maar deze zijn 
onder schooltijd niet te gebruiken omdat anders de lessen worden verstoord. De 
school wil graag het buitenterrein uitbreiden door middel van het plaatsen van 
een vlonder.  Dit is in het verleden ook gedaan om ruimte te creëren voor de 
noodlokalen. 
  
Bewegingsonderwijs 
De school beschikt over een eigen sportzaal. Hiermee kan in de eigen behoefte 
aan gymuren worden voorzien. 
 
Multifunctionaliteit 
De school verhuurt de sportzaal aan sportverenigingen. In het verleden werd ook 
het theater in de hal verhuurd. 
 
Ict 
Een goede ict voorziening is van groot belang. Daar wordt nu in voorzien door 
middel van een dure straalverbining. Om deze reden is de school  geïnteresseerd 

in een aansluiting op glasvezel. De hoofdlocatie in Leiden is hier al op 
aangesloten. 
 
Verkeer 
Verkeer levert geen grote problemen op. De fietsroutes zijn veilig. Leerlingen 
worden zeer beperkt met de auto gebracht. 
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Interview 3: Protestans Christelijk Basis Onderwijs Leiderdorp 

Verslag gesprek PCBO Leiderdorp met dhr. P. H. Laman, directeur-bestuurder  
d.d.  juni 2016 
Het Protestants Christelijk Onderwijs Leiderdorp (PCBO) maakt gebruik van vier 
schoolgebouwen. Dit interview gaat in of de functionaliteit van de 
schoolgebouwen. 
A: Willem de Zwijgerschool 
B: School Kastanjelaan 
C: ‘ t Bolwerk 
D: Regenboog 
 
Gebruiksvergunning: 

Alle locaties beschikken over een gebruiksvergunning. 
 
Is gebouw geschikt voor het huidige onderwijs 
A: In 2009 is er verbouwd en uitgebreid. Er is de wens voor meer kleine ruimten.  
Gebouw is verder toereikend 
B: Betreft nieuwbouw en is passend voor het huidige onderwijs 
C: Als de school wordt uitgebreid met de middelen voor onderwijskundige 
vernieuwingen voldoet het gebouw aan de huidige eisen, 
D: Na de renovatie zal het gebouw aan de huidige eisen voldoen. 
 
Voor- en naschoolse opvang 
A,B en D hebben in hun huisvesting naschoolse opvang van Floreokids gehuisvest. 
Bij C is er op korte afstand, in de Buit, kinderopvang gehuisvest. De school heeft 
niettemin de voorkeur om de kinderopvang te huisvesten in het gebouw. 
Hiervoor is op de korte termijn geen ruimte tenzij er een stuk wordt aangebouwd 
oid. 
 
Het schoolbestuur wil graag al zijn scholen inrichten als een integraal 
kindcentrum. In dit kader is hij ook voorstander om vve, gekoppeld aan de 
kinderopvang in het schoolgebouw te huisvesten. Niet uitgesloten is dat er de 
komende jaren op dit punt landelijke wijzigingen komen. 
 
 
 

 
ICT 
Alle schoolgebouwen beschikken over wifi. De gebouwen beschikken nog niet 
over  glasvezelkabelaansluitingen. Hoewel op dit moment hiervoor nog geen 
noodzaak is, is de verwachting dat een grotere bandbreedte in de toekomst wel 
noodzakelijk is.  
 
Passend onderwijs 
Er zijn een paar leerlingen afkomstig uit het speciaal onderwijs. Daarnaast is er op 
de Regenboog een plusklas voor kinderen van alle vier de scholen die door 
bovengemiddelde talenten aanpassingsproblemen hebben; te weinig uitdaging, 
gedragsproblemen e.d.  Gebouwen zijn m.u.v. Willem de Zwijgerschool 
voldoende toerust voor individuele ondersteuning 
 
Capaciteit 
B.barst qua leerlingenaantal uit zijn voegen. De school hanteert daarom een 
aanname beleid en verwijst leerlingen door naar de Willem de Zwijgerschool. 
Over een aantal jaren wordt de school door de aannamerestricties weer wat 
kleiner.  
C zit qua aantal leelringen vol. Hoewel de prognose een terugloop van het 
leerlingenaantal laat zien, verwacht het bestuur dat de wijk de komende jaren 
weer zal verjongen en daardoor zal de school ook op de lange termijn meer 
leerlingen trekken. Dit geldt ook voor locatie D.  
Hoewel de prognose voor D nog geen leerlingengroei laat zien, is er wel sprake 
van groei in de groepen 1 en 2. Niet uitgesloten is dat over 1 á 2 jaar een extra 
groep gaat ontstaan waardoor de school uiteindelijk weer een “normale” omvang 
krijgt. Het bestuur denkt hierbij aan een proces dat 7 á 8 jaar duurt. 
 
Buitenruimte 
A: schoolplein is niet algemeen toegankelijk omdat dit terrein hier niet voor 
geschikt is. Buurt heeft overlast van spelende kinderen en er is geen toezicht 
door de buurt buiten de schooltijden. Het schoolplein ligt achter de school 
verborgen en is deels groen en daardoor kwetsbaar voor vandalisme. 
B. heeft te weinig buitenruimte. Er wordt daarom in drie groepen pauzes 
gehouden. Het bestuur wil graag in overleg met de buurt het grasveld aan de 
overkant beter benutten. 
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C. speelplein is met eigen middelen maar vooral met een bijdrage uit fonds 1818 
opgeknapt. Het schoolplein is openbaar toegankelijk.  
D. het speelplein is een prachtige ruimte, ook voor de buurt, maar er is veel 
wateroverlast. Er moet bij de renovatie veel aan gebeuren. 
 
Verkeer 
A: er is wel sprake van verkeersoverlast bij het halen en brengen.  
B: op deze locaties is het verkeer wel een probleem. De straten zijn te smal en de 
locatie is niet ideaal voor een basisschool. 
C: gaat redelijk, maar regelmatig klachten van ouders en omwonenden door 
halen en brengen. 
D: (nog) geen grote problemen, wel de nodige kiss en ride problemen op 
Marjoleintuin 
 
Onderhoud versus  bekostiging 
Het schoolbestuur heeft voor alle gebouwen een meerjaren onderhoudsplan  
laten opstellen. Veel groot onderhoud is voor de overdracht  van het 
buitenonderhoud per 1-1 2015 uitgevoerd. Op korte termijn zijn er geen grote 
uitgaven en heeft de stichting de gelegenheid om te reserveren. 
 
Energie / binnenklimaat 
A: gebouw heeft geen optimaal binnenklimaat.  
B: betreft nieuwbouw mar er is wel sprake van problemen met de warmte- en de 
klimaatinstallaties. Daar wordt met de gemeente een oplossing voor gezocht. 
C: geen klachten, na verbouwing de binnentempetratuur in de entresol opnieuw 
meten. 
D: gebouw wordt gerenoveerd. 
A en C zijn voorzien van  zonnepanelen en ledverlichting. 
 
Bewegingsonderwijs 
De sportvoorzieningen zijn goed: 
A en B  maken gebruik van sporthal de Does. Wel ervaren de scholen de nadelen 
van de ‘grote’ afstand! 
C: gymzaal in gebouw aanwezig. 
D maakt gebruik van sporthal de Bloemerd. Ook hier speelt de reistijd een rol. 
Eigen gymlokalen blijven het ideaal ook ivm reistijden. 
 

Multifunctionaliteit  
Dit gebeurt maar beperkt. Schoolgebouwen zijn qua beheer niet echt ingericht 
voor verhuur. Bij A, B en C worden sporadisch wel ruimten verhuurd. De 
verwachting is dat de Regenboog na de verbouwing ook ruimten kan verhuren. 
 
Nieuwbouw renovatie 
A: het schoolgebouw is niet optimaal en bij de uitbreiding zijn niet altijd de meest 
verstandige keuzes gemaakt.  Voorlopig kunnen we vooruit maar over 10 á 15 
jaar ligt nog verder plak- en knipwerk niet voor de hand. Met nieuwbouw kan ook 
beter worden ingespeeld op het toekomstige onderwijs. 
B is nieuwbouw maar staat eigenlijk op de verkeerde plek.  
C is nu 25 jaar oud en is gebouwd voor klassikaal onderwijs. Op termijn ligt 
nieuwbouw meer voor de hand dan renovatie. 
 
Doordecentralisatie 
Schoolbestuur is te klein van omvang voor deze verantwoordelijkheid. Alleen als 
alle Leiderdorpse schoolbesturen samenwerken is dit een optie. 
  

file:///C:/schoolbestuur
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Interview 4: Elckerlyc International School en Montesorrischool 

Verslag gesprek Elckerlyc met dhr. P. Mos, directeur  d.d.6 juli  2016 
 
Gebruikersvergunning:ja 
 
Schoolgebouw is geschikt voor het huidige onderwijs.  
Het gebouw is 43 jaar oud en er is sprake van een normatief ruimtetekort. Het 
gebouw mist kleinere ruimten die geschikt zijn voor zelfstandig werken.  
De internationale afdeling vraagt om andere ruimten dan het reguliere onderwijs. 
De leerlingen zitten in kleinere klassen. Hiertoe is het gebouw niet op ingericht. 
  
ICT  
School is een voorloper m.b.t. integreren ict in het onderwijs waarbij leerboeken 
al (deels) worden vervangen door tablets. Deze ontwikkelingen vragen om een 
grotere bandbreedte daarom is de school ook vanwege zijn leerlingenaantal 
geïnteresseerd in een glasvezelaansluiting. 
 
Voor- en naschoolse opvang / tussenschoolse opvang. 
De school werkt samen met vier verschillende kinderopvangorganisaties voor de 
naschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is op de school zelf georganiseerd 
en er is weinig vraag naar voorschoolse opvang. De school gelooft wel in het 
concept van een Integraal Kindcentrum en wil dit graag verder uitwerken 
alhoewel het eigen gebouw geen mogelijkheden biedt om dit inpandig te 
realiseren. 
 
Passend onderwijs 
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Het Montessori onderwijs is er op gericht om 
kinderen op hun eigen niveau onderwijs te bieden. School heeft ook 2 ib-ers in 
dienst om de leerlingen individueel te ondersteunen. Voor individuele 
ondersteuning zijn  4 spreekkamers beschikbaar. Dit is toereikend. 
 
Capaciteit 
Het gebouw heeft op basis van het aantal leerlingen een normatief ruimtetekort 
maar heeft het bedrag dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor 
onderwijskundige vernieuwing ingezet voor de uitbreiding van één lokaal. De 
school voorziet de komende jaren nog een lichte groei. De leerlingen komen voor 

het grootste deel uit Leiderdorp maar met name de internationale 
schoolleerlingen wonen in een straal van 35-50 kilometer.  
Doordat er voor internationaal onderwijs meer vraag dan aanbod is voorziet de 
school ook voor de internationale afdeling de komende jaren nog een lichte 
groei. De aanwezigheid van de internationale school is voor expats een 
belangrijke reden om zich in Leiderdorp te vestigen. 
 
Buitenruimte: 
De buitenruimte voldoet nipt aan de hiervoor gestelde ruimtenormen. De 
buitenruimte wordt niet opgesteld voor de buurt uit vrees voor vandalisme. De 
school heeft echter geen principieel bezwaar om de buurt na schooltijd toegang 
te verlenen tot het plein. Het gebouw is voorzien van cameratoezicht. 
 
Verkeer 
De gemeente is bezig met het aanpassen van de openbare ruimte t.b.v. het 
onderwijs. Halen en brengen veroorzaakt nu vaak parkeeroverlast. De hoop is dat 
dit straks tot de verleden tijd behoort.  
 
Energie / binnenklimaat 
Het binnenklimaat is niet optimaal alhoewel er wel in is geïnvesteerd in 
verbeteringen. Er is een nieuw verwarmingssysteem aangelegd.  
Er is ook geïnvesteerd energiezuinigheid. O.a. zonnepanelen. het gebouw is 
echter oud en daardoor op veel punten nog verder te verbeteren. 
 
Bewegingsonderwijs:  
Er wordt gebruikt gemaakt van de sporthal De Bloemerd. De school wil graag 
meer gymnastiekles geven en maakt hiervoor nu gebruik van het schoolplein. 
Indien het mogelijk is wil zij ook graag gebruik maken van de sportvelden in de 
Bloemerd. 
 
Multifunctioneel gebruik  
Er worden zeer incidenteel ruimten aan derden verhuurd.  
 
Doordecentralisatie: 
Schoolbestuur is te klein alleen in geval alle schoolbesturen zich verenigen is dit 
een mogelijkheid. 
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nieuwbouw / renovatie 
Het gebouw is technisch nog goed maar wel aan een gedeeltelijke renovatie toe. 
Het gebouw is daarna weer geschikt voor een periode van 20-25 jaar. 
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Interview 5: Gomarusschool: reformatorische basisschool Leiderdorp 
Verslag gesprek  Gomarusschool  met dhr. A. Harskamp, directeur d.d. 28 juni 
2016 
 
Is er een gebruiksvergunning aanwezig: Ja 
 
Is het gebouw geschikt voor het huidige onderwijs 
De school heeft een normatief ruimteoverschot en kan daardoor het onderwijs 
aanbieden op de wijze zoals zij dat wil. Er zijn twee lokalen aangewezen als 
bovennormatief die door de gemeente mogen worden toegewezen aan een 
andere gebruiker. 
 
Tussenschoolse opvang: op de locaties zelf. 
 
Voor- en naschoolse opvang  
Deze voorziening is nu niet op de school aanwezig. De school merkt wel dat hier 
bij (een deel van) de ouders behoefte aan is en gaat mogelijkheden onderzoeken 
om hier invulling aan te geven. Dit sluit ook aan bij de ontwikkeling van een 
integraal kind centrum. Als een dergelijke voorziening wordt gerealiseerd kan dit 
gevolgen hebben voor de te stellen eisen aan het gebouw. 
 
ICT 
Alle klaslokalen zijn voorzien van digiborden en 2 pc’s. Ook beschikt de school 
over een computerlokaal. Er is nog geen wifi aanwezig. De school gaat zich 
oriënteren op het gebruik van tablets in de lessen. Een glasvezelaansluiting heeft 
geen prioriteit. 
 
Passend onderwijs 
Het gebouw is rolstoelvriendelijk en er zijn voldoende kantoorruimten 
beschikbaar voor individuele ondersteuning. In de afgelopen twee jaar waren er 
echter geen leerlingen met een dergelijk zorgprofiel aanwezig. 
 
Capaciteit 
De groepen zijn verdeeld over vijf leslokalen. Eén lokaal wordt twee dagdelen in 
de week gebruikt door een peuterspeelzaal. De gemeenschapsruimte wordt 
gebruikt voor de bibliotheek, het documentatiecentrum is op de gang. Er is een 
aparte ruimte voor de handvaardigheid lessen. 

De school verwacht de komende jaren dat het huidige aantal leerlingen stabiel 
blijft. Met de voortzetting van de kleine scholentoeslag is het voortbestaan van 
de school zeker gesteld. Circa 70 % van de leerlingen is afkomstig uit Leiderdorp. 
Daarbij trekt de school ook uit de directe omgeving een aantal, dat niet afkomstig 
zijn uit hun primaire doelgroep. Door voor- en / of naschoolse opvang aan te 
bieden hoopt de school een bredere doelgroep aan te spreken en meer 
leerlingen te trekken. 
 
Onderhoud versus bekostiging 
School heeft onlangs een meerjaren onderhoudsplan laten opstellen. Hieruit 
blijkt dat op de korte termijn geen grote onderhoudswerkzaamheden op stapel 
staan. Het kleine gebouwonderhoud wordt uitgevoerd door de ouders. School 
moet de resultaten van het MOP nog in een meerjarenbegroting verwerken. 
 
Buitenruimte 
Het schoolplein is ruim en open. Er zijn weinig speeltoestellen aanwezig. Het 
terrein is algemeen toegankelijk. De buurt maakt hier veel gebruik van. Er is geen 
overlast van hangjongeren of vandalisme.  
 
Veiligheid / verkeer 
Er zijn geen problemen bij het halen en brengen van kinderen. Ook is er 
voldoende mogelijkheid voor het stallen van de fietsen. 
 
Energie / binnenklimaat 
Er zijn geen extra maatregelen genomen voor zuiniger energiegebruik. Er zijn 
geen klachten over het binnenklimaat. 
 
Bewegingsonderwijs 
De school maakt gebruik van de gymzaal bij buurthuis Zijlkwartier en kan hier op 
de gewenste tijden terecht.  
 
Doordecentralisatie: geen wens van het bestuur. 
 
Renovatie / nieuwbouw 
De school is zich bewust van zijn kleine omvang en heeft geen plannen of wensen 
voor nieuwbouw. Het huidige gebouw is goed onderhouden en er is op de korte 
termijn ook geen behoefte aan een renovatie. 
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Multifunctionaliteit 
Er is een peuterspeelzaal in het gebouw gevestigd. Er is geen sprake van ander 
multifunctioneel gebruik. 
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Interview 6: Onderwijs Zorg Combinatie Orion 
Gesprek Jaap Ritsema, directeur  d.d. 6-6-206 
 
Capaciteit 
De school heeft circa 65 leerlingen. De vraag naar deze specifieke vorm van 
onderwijs en jeugdzorg is veel groter maar het aanbod is binnen deze instelling 
(vooralsnog) gefixeerd. Uitbreiding is  derhalve op dit moment niet aan de orde. 
Drie samenwerkingsverbanden leveren leerlingen: Duin-en Bollenstreek, 
Alphen/Rijnstreek  en Leidse regio. Zwaartepunt ligt daarbij op de Leidse regio.   
Uitgangspunt bij Passend Onderwijs is dat leerlingen thuisnabij onderwijs 
ontvangen. Samenwerkingsverbanden zien de  specifieke expertise van OZC 
Orion echter als een bovenregionale voorziening. 
 
Is het gebouw geschikt voor het huidige onderwijs 
Het gebouw voldoet aan de gestelde eisen.  Vraag is of er voldoende 
parkeermogelijkheid beschikbaar blijft. Deze is nu toereikend maar Cardea heeft 
een deel van het terrein verkocht waarvan ook een deel van het bestaande 
parkeerterrein onderdeel van deze verkoop uit maakt. 
 
ICT 
Hoewel op korte termijn niet meteen noodzakelijk, is het uitstekend als OZC 
Orion (evenals alle andere scholen in Leiderdorp) aansluiting op de glasvezelkabel 
krijgt. 
 
Bewegingsonderwijs 
Het komend schooljaar is er geen behoefte aan het gebruik van 
gymnastiekruimte. Vanwege de problematieken die bij deze leerlingen spelen is 
het niet mogelijk om heen en weer naar de sporthal te lopen. 
Bewegingsonderwijs vindt nu in de speelruimte plaats. Het is wel fijn als bij de 
jaarlijkse inventarisatie van  uren bewegingsonderwijs vanuit de gemeente de 
vraag ook aan OZC Orion gesteld wordt. Mocht er sprake zijn van gewijzigd 
schoolbeleid dan kan er dan snel geschakeld worden.  
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Reacties op het IHP Leiderdorp 2017-2021 in het Op Overeenstemming Gericht 

Overleg (OOGO) d.d.: 5 oktober 2016  

aanwezig: 
Marianne Nobels  OBSG 
Harry van Alphen  SCOL 
Peter Laman  PCBO 
Paul Mos  MZH 
Jeff Gardeniers  gemeente Leiderdorp 
Jurjen Teuben  gemeente Leiderdorp (verslag) 
 
afwezig: 
Marton de Pinth  PROO Leiden 
Rien Timmer  Leo Kannergroep 
Arjen Harskamp  VCORG (Gomarus) 
 

 
 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Leiderdorp 2017-2021  
Eerste Indruk: 

 Elckerlyc: een helder en informatief stuk. Hij is zeer geïnteresseerd in de 
uitwerking van de mogelijkheid voor de bekostiging van renovatie. Hij 
pleit ervoor om als PO-raad en VNG niet of erg laat met een voorstel 
hiertoe komen dit dan niet af te wachten maar al eerder met een eigen 
uitwerking te starten. 

 PCBO: Een goede inventarisatie. Hij is zeer geïnteresseerd in de 
uitwerking van de voorstellen voor duurzaamheid en een 
multifunctionaliteit van de schoolpleinen. Er zijn wel bedenkingen tegen 
de leerlingenprognose. De laatste verwachting is dat Leiderdorp een 
kleine groei mag verwachten en het schoolbestuur verwacht dat dit leidt 
tot een grotere ruimebehoefte. Het advies is om niet te snel gebouwen 
af te stoten en huurovereenkomsten voor schoolgebouwen niet voor 
een lange termijn aan te gaan.  

 SCOL: een duidelijk stuk maar mist een duidelijk geformuleerde ambitie. 
In het rapport is wel aangegeven dat het college de onderwerpen 

bewegen, ICT en duurzaamheid  belangrijk vindt maar ziet deze 
onderwerpen onvoldoende terug in de ambities. 

 OBSG: goed leesbaar en duidelijk verhaal. Vraagt aandacht voor het 
openbare gebruik van de speeltuinen, oplossingen voor de 
verkeersproblematiek bij het halen en brengen. Tenslotte wordt een 
lans gebroken voor het beschikbaar stellen van huisvesting voor 
onderwijs aan statushouders. 

Tweede ronde: 

 Een huisvestingsvoorzienig voor onderwijs aan statushouders  heeft 
betrekking op een kleine groep leerlingen. Hier hoeft in dit rapport niet 
de nadruk op te liggen, 

 De schoolbesturen bespreken wat huns inziens de prioriteiten voor de 
gemeente liggen. Deze zijn: veiligheid (verkeer), gezondheid (bewegen 
/ spelen), duurzaamheid en ICT.  

 
reacties schoolbesturen op het verslag van het OOGO d.d. 5 oktober 2016: 
VCORG:   De Gomarusschool heeft per 1 oktober jl. 66 leerlingen. 
Elckerlyc:  Misschien op de valreep nog de leerlingtelling van 1 oktober 

2016 meenemen? Dat maakt het overzicht actueler! Alle 
scholen beschikken inmiddels over de telgegevens, bij Elckerlyc 
is de stavaza per 011016: 287 lln. 

PCBO:  Ik mis in het verhaal een relativering van de prognoses; per 
school zijn de cijfers binnen een jaar na verschijning al weer 
achterhaald. Voor wat betreft de gehele gemeente geldt dat er 
ook prognoses zijn die een andere bevolkingsontwikkeling 
aangeven. Het CBS heeft in september cijfers gepubliceerd die 
voor Leiderdorp van een groei van 9,4% uitgaan. Kortom 
terughoudendheid bij de omzetting van de cijfers in beleid is 
geboden. 

 
Reactie gemeente: 
In het verslag is de opmerking van PCBO iz de prognoses wel opgenomen.  Ik zal 
echter de ontvangen reacties  toevoegen in het IHP in de bijlage m.b.t. het 
verslag van de behandeling van het IHP in het OOGO.     
 
Iz opmerking Elckerlyc: Er is geen gelegenheid om de nieuwste 
leerlingenaantallen te verwerken in het rapport. In de uitwerking van het plan in 
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2017 zullen deze cijfers wel worden toegevoegd. Alle reacties van schoolbesturen 
die morgenmiddag voor 16:00 uur zijn ontbangen worden in het IHP toevoegen 
in de bijlage m.b.t. het verslag van de behandeling van het IHP in het OOGO.     
 
  

 

  
 
 

 


