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Komst van Internationale school in Leiden 
 

1) In de kranten van de afgelopen dagen was te lezen dat Leiden en Oegstgeest bezig zijn om te 
kijken of de wens die in het Leidse coalitieakkoord staat verwoord om een Internationale school 
te openen in Leiden verwezenlijkt kan worden. Wat is de rol van Leiderdorp in deze gesprekken? 

A: De portefeuillehouder is bij een eerste bijeenkomst hierover in 2017, georganiseerd door wethouders 
Dirksen en Strijk van Leiden,  aanwezig geweest. Hierbij waren ook de wethouders onderwijs van Katwijk 
en Oegstgeest . Daarna is Leiderdorp is ambtelijk vertegenwoordigd geweest bij de voorbereiding en ook 
de directeur van Elckerlyc heeft bij de meeste gesprekken hierover gezeten. Omdat na een bezoek aan 
het Ministerie dat een aanvraag voor een nieuwe vestiging beoordeelt, duidelijk werd dat het bestuur van 
Elckerlyc niet voor uitbreiding of een dislocatie aan ‘de westzijde van Leiden’ (waar de behoefte aan een 
nieuwe vestiging bestond, in aanmerking zou komen, is gekozen om het openbaar schoolbestuur van 
Leiden de aanvraag hiervoor te laten doen. Toen ons bekend werd dat MZH met de nieuwe vestiging 
instemde, hebben ook wij  het verzoek aan het ministerie gesteund. 
 

2) In Leiderdorp hebben wij nu Elckerlyc International School die al een paar jaar wachtlijsten heeft 
— is de Wethouder hiervan op de hoogte en zijn hierover gesprek met Elckerlyc geweest om een 
oplossing te vinden hiervoor? Is de komst van een school in Leiden een positief of juist een 
negatief ontwikkeling voor behoud van voldoende leerlingen voor Elckerlyc? 

A: Ja de gemeente is hiervan op de hoogte. Een oplossing hiervoor zou uitbreiding van het schoolgebouw 
aan de Klimopzoom zijn. Dit heeft haar maximale capaciteit bereikt. In theorie kan de nieuwe school in 
Leiden leerlingen negatief zijn voor de internationale school in Leiderdorp. In het 
Haalbaarheidsonderzoek IGBO regio Leiden (eindrapport 11 augustus 2017) van Decisio wordt echter 
geconcludeerd dat er ruimte is voor twee volwaardige scholen in deze regio. De Stichting Montessori-
onderwijs Zuid Holland (MZH) is akkoord gegaan met de aanvraag van het Leidse schoolbestuur.  
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3) Een internationale school geeft Leiderdorp een internationale uitstraling - wat zijn de plannen om 
in het kader van economie en vestiging in de regio - deze te behouden voor Leiderdorp? 

 
 
 
 
 
A: Omdat er geen reden is om aan te nemen dat de school uit Leiderdorp zal verdwijnen (als gevolg van 
het wegblijven van leerlingen) zijn plannen voor het behoud van de school in Leiderdorp niet aan de orde. 
Onderzoek wijst uit dat er voldoende aanwas is om twee vestigingen in deze regio in stand te houden. De 
directeur vreest ook niet voor leegloop. Elckerlyc International School staat vanwege de kwaliteit van het 
onderwijs dat zij biedt goed aangeschreven. 
En de schoolbesturen PROO Leiden en MZH hebben afgesproken elkaar niet te beconcurreren op 
bijvoorbeeld de ouderbijdrage. Omdat die bij IGBO-vestigingen1 vele malen hoger is met name omdat zij 
met kleinere groepen werken (en dus meer leerkrachten en ruimte nodig hebben), zouden internationale 
scholen hiermee kunnen concurreren. Een mogelijk verschil ontstaat wel in de huisvestingssituatie. 
Gemeente Leiden heeft aangegeven PROO actief te willen ondersteunen bij het vinden van een geschikte 
huisvestingslocatie, die met Elckerlyc zou kunnen concurreren op het gebied van uitstraling en 
ruimte/capaciteit.  

                                                      
1
 IGBO staat voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs. Een IGBO-school is anders dan een private 

school onderdeel van een reguliere, door het Rijk bekostigde Nederlandstalige school; in Leiderdorp 
Montessorischool Elckerlyc van de Stchting Montessori Onderwijs Zuid Holland. 


