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Verschillende mediabronnen melden dat Leiden samen met Oegstgeest van plan is een nieuwe 
internationale basisschool neer te zetten en dat hier goedkeuring voor is verstrekt door het Ministerie 
van Onderwijs. In Leiderdorp hebben wij ook een internationale basisschool.

1. Kan het college uitleggen waarom de berichtgeving aangeeft dat de komst van een internationale 
school in Leiden geen consequentie zou hebben voor de aanvoer van leerlingen in Leiderdorp?

Dat de komst van een internationale school in Leiden geen consequenties heeft voor de aanvoer van 
leerlingen in Leiderdorp is erg onwaarschijnlijk. Elckerlyc heeft de afgelopen periode een aanzienlijk 
aantal leerlingen moeten afwijzen. Dat is een van de redenen waarom de regio heeft geconcludeerd dat 
er behoefte is aan een tweede vestiging voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO) in deze 
regio. Zoals wij eerder in antwoord op uw vragen hierover hebben gemeld, kan de nieuwe school in 
Leiden leerlingen een negatief effect hebben op het leerlingenaantal van 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 
directeur vreest ook niet voor leegloop. Elckerlyc staat vanwege de kwaliteit van het onderwijs dat zij 
biedt goed aangeschreven bij expats. En de schoolbesturen PROO Leiden en MZH hebben afgesproken 
elkaar niet te beconcurreren op bijvoorbeeld de ouderbijdrage. Omdat die bij IGBO-vestigingen  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.

 
2. Is in de plannen gekeken naar lange termijn consequenties dwz. ook voor een periode wanneer het 

minder goed gaat met de economie en er daardoor minder aanwas is van leerlingen? Is het in die 
situatie ook rendabel om er nog een internationale school bij te hebben in de regio?



Het Decisio-rapport, waar het Ministerie zich op heeft gebaseerd bij het toekennen van een licentie  voor 
een tweede IGBO-school in deze regio zegt hierover: Driekwart van de internationale scholen in 
Nederland verwacht de komende jaren te groeien; vooral de bekostigde internationale scholen (Regioplan  
2016). Wachtlijsten nemen toe en internationale scholen moeten steeds vaker ‘nee’ verkopen aan 
potentiële leerlingen. Voor internationale instellingen, organisaties en het bedrijfsleven is het gebrek aan 
onderwijsplaatsen voor de kinderen van hun internationale werknemers een punt van zorg. En: Hoewel 
prognoses hiervoor moeilijk te maken zijn, is de verwachting dat de vraag naar internationaal onderwijs in  
deze regio zal blijven groeien voor de komende jaren. Deels door de groei bij en van het aantal 
internationale bedrijven en organisatie en deels door natuurlijke groei.
Het rapport is onder andere te downloaden van de website van gemeente Den Haag: 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7324873/1/RIS301801_bijlage_Onderzoeksrapport

3. De komst van een nieuwe school met nieuwe voorzieningen zoals o.a. moderne huisvesting – kan een 
impact hebben op de situatie van de internationale school hier in Leiderdorp. Heeft het college hier 
rekening mee gehouden, bijvoorbeeld in huisvestingbeleid voor de Leiderdorpse school?

Samen met de Leiderdorpse schoolbesturen, waaronder het bestuur van Elckerlyc, de Stichting 
Montessorionderwijs Zuid Holland (MZH),  wordt op dit moment gewerkt aan een Integraal 
Huisvestingsplan (IHP). Hierin wordt Elckerlyc niet anders behandeld dan de andere scholen, omdat wij in 
onze onderwijshuisvestingsverordening voor de huisvesting van het Internationaal onderwijs geen andere 
spelregels hebben vastgelegd dan voor het Nederlandse onderwijs. 

4. Het blijkt dat Leiden en Oegstgeest aanspraak willen maken op geld/investering uit regio? Klopt dat? 
Zo ja, uit oogpunt van gelijke behandeling zal Leiderdorp zich dan ook inspannen om dezelfde 
regelingen voor de school in Leiderdorp te verkrijgen? 

Nee dat klopt niet. Het onderwijs op de nieuwe internationale school wordt door het Rijk bekostigd. Het 
bestuur van de school waar de internationale afdeling aan wordt gekoppeld zal de gemeente mogelijk om 
een aanvullende bijdrage vragen, omdat de bekostiging doorgaans een jaar achter loopt (t-1). Dit moet 
ook als voorfinanciering worden gezien. Of een (vestigings)gemeente het schoolbestuur hierin tegemoet 
wil komen is een keuze.  Er zal niet naar Leiderdorp worden gekeken voor medefinanciering. Ook voor de 
huisvesting van de school is de vestigingsgemeente verantwoordelijk. 
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