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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Spoedaanvraag uitbreiding/ aanpassing tijdelijke huisvesting Internationale Taalklas  

Nummer 2019/520492 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Meenhorst, T. 

Telefoonnummer 023-5115164 

Email tmeenhorst@haarlem.nl 

Kernboodschap  De Internationale Taalklas (ITK) heeft een spoedaanvraag gedaan voor 

onderwijshuisvesting. Deze valt uiteen in twee delen; namelijk aanpassingen aan 

bestaande lokalen en uitbreiding van de tijdelijke huisvesting met twee lokalen. 

De aanvraag voor aanpassing van de bestaande lokalen bestaat uit een 

capaciteitsuitbreiding waarvoor €20.000,- is begroot en verdere maatregelen ter 

verbetering van de kwaliteit voor een bedrag van  €25.476,-. De gevraagde 

uitbreiding van twee noodlokalen is begroot op €156.000,- (plaatsingskosten + 

huur voor twee jaar).  

De verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs biedt de mogelijkheid 

scholen binnen 2 km hemelsbreed te verwijzen naar leegstand in bestaande 

schoolgebouwen. In het rode gebouw aan de Aziëweg, waar nu Al Ikhlaas en 

Rudolf Steinerschool zijn gehuisvest komt na de zomervakantie ruimte 

beschikbaar. Deze ruimten zijn ca. 2 jaar beschikbaar. Dit gebouw is het formele 

aanbod vanuit de gemeente aan de ITK.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

N.v.t. (publicatie via de b&w besluitenlijst) 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 16 juli 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Voor aanpassingen aan de bestaande lokalen van de ITK een bedrag van   

€ 20.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van 

capaciteitsuitbreiding en dit te dekken uit de post overige diensten binnen 

de kostenplaats onderwijshuisvesting PO. 

2. De Internationale Taalklas bij verdere en additionele ruimtebehoefte 

conform artikel 17, lid 2 van de verordening Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs, door te verwijzen naar leegstand op andere scholen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

mailto:tmeenhorst@haarlem.nl


 Kenmerk: 2019/520492 2/4 

 

1. Inleiding  
De Internationale Taalklas (ITK) is gehuisvest aan de Prinses Beatrixdreef in een schoolgebouw dat 

door de gemeente enkele jaren geleden is opgeknapt om deze school te kunnen huisvesten. Binnen 

het hoofdgebouw zijn 9 klaslokalen aanwezig. Ook zijn er aan het gebouw 6 tijdelijke lokalen 

geplaatst. Vier hiervan zijn aan de kleine kant en kunnen geen volledige klas huisvesten. Door de 

specialistische vorm van onderwijs aan nieuwkomers in Nederland wordt gewerkt met kleine 

groepen van ca. 15 leerlingen.  De ITK is een onderwijsvoorziening voor alle leerlingen tussen de 6-12 

jaar die nieuw in Nederland zijn voor de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Velsen en 

Zandvoort.  

Het leerlingenaantal van de ITK wisselt sterk en is afhankelijk van onder meer de economische groei 

(arbeidsmigranten) en de situatie in de wereld (vluchtelingen). Het leerlingenaantal op 1 oktober 

2016 was 184, een jaar later was dat 176 en op 1 oktober 2018 was het 212. Door het jaar heen 

fluctueert het aantal leerlingen sterk. Er is daarnaast een groot verloop op de school omdat 

leerlingen zo snel mogelijk worden geplaatst in het reguliere onderwijs. De verwachting van de ITK is 

dat zij op korte termijn zullen uitgroeien tot 250 leerlingen. 

De ITK heeft een spoedaanvraag gedaan voor onderwijshuisvesting. Deze valt uiteen in twee delen; 

namelijk aanpassingen aan bestaande lokalen en uitbreiding van de tijdelijke huisvesting met twee 

lokalen. De aanvraag voor aanpassing van de bestaande lokalen bestaat uit een capaciteitsuitbreiding 

waarvoor €20.000,- is begroot en verdere maatregelen ter verbetering van de kwaliteit voor een 

bedrag van  €25.476,-. De gevraagde uitbreiding van twee noodlokalen is begroot op €156.000,- 

(plaatsingskosten + huur voor twee jaar).  

De gevraagde uitbreiding van twee noodlokalen is begroot op €156.435,-. Er wordt voorgesteld deze 

aanvraag af te wijzen. De verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs biedt de mogelijkheid 

scholen binnen 2 km hemelsbreed te verwijzen naar leegstand in bestaande schoolgebouwen. In het 

‘rode gebouw’ aan de Aziëweg, waar nu Al Ikhlaas en Rudolf Steinerschool zijn gehuisvest komt na de 

zomervakantie ruimte beschikbaar. Deze ruimten zijn ca. 2 jaar beschikbaar. Dit gebouw is het 

formele aanbod vanuit de gemeente aan de ITK.  

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 

1. Voor aanpassingen aan de bestaande lokalen van de ITK een bedrag van € 20.000,- 

beschikbaar te stellen voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding en dit te dekken uit de 

post overige diensten binnen de kostenplaats onderwijshuisvesting PO.  

2. De Internationale Taalklas bij verdere en additionele ruimtebehoefte conform artikel 17, lid 2 

van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, door te verwijzen naar leegstand 

op andere scholen. 
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3. Beoogd resultaat 

Met beperkte aanpassingen aan het gebouw is er plek voor meer leerlingen en door verdere 

verwijzing naar leegstand wordt zowel verantwoord met gemeenschapsgeld als met de beschikbare 

onderwijshuisvesting omgegaan. 

 

4. Argumenten 

1. De gevraagde capaciteitsuitbreiding wordt gerealiseerd 

Dit besluit volgt de verordening en biedt tegelijkertijd een maatwerkoplossing. Met de aanpassingen 

aan de bestaande lokalen wordt de capaciteit van de school vergroot, tegen beperkte kosten. Mocht 

deze capaciteitsuitbreiding niet afdoende blijken, is verwijzing naar leegstand een gepast middel om 

het onderwijs voortgang te laten vinden. Dit besluit draagt bij aan een verantwoorde besteding van 

het schaarse budget. 

 

2. Het besluit past in het onderwijshuisvestingsbeleid 

De verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs biedt de mogelijkheid een andere voorziening 

dan gevraagd toe te kennen en scholen binnen 2 km hemelsbreed te verwijzen naar leegstand in 

bestaande schoolgebouwen. Het bestuur en directie van de ITK hebben de voorkeur voor een 

unilocatie. Hier zijn geen bestuurlijke afspraken over gemaakt en de verordening is hier niet op 

ingericht. De kaders en uitgangspunten van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs zijn 

dus vooralsnog leidend. 

 

3. Financiën  

Er wordt voorgesteld om voor de kosten van de aanpassingen aan de bestaande lokalen een bedrag 

van € 20.000,-  beschikbaar te stellen. De aanpassingen aan de bestaande lokalen komen ten laste 

van het exploitatiebudget, te weten ‘overige diensten’ binnen het product onderwijshuisvesting PO 

(644002.43458). Dit bedrag is bestemd voor het realiseren van extra capaciteit in deze bestaande 

lokalen. Eventuele maatregelen voor kwaliteitsverbetering van akoestiek, luchtbehandeling, etc. zijn 

conform wet en regelgeving voor rekening van het schoolbestuur. Hiermee levert de gemeente 

Haarlem middels maatwerk een bijdrage aan de benodigde flexibele huisvesting van de ITK. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Het aantal leerlingen dat na de zomer op de ITK start, is niet goed te voorspellen. 

Doordat het leerlingenaantal van te voren niet goed is te voorspellen is niet goed aan te geven 

hoeveel ruimte de ITK nodig zal hebben. De mogelijkheid bestaat dat de huidige huisvesting voldoet 

maar de kans is reëel  dat de ITK doorverwezen dient te worden naar andere beschikbare lokalen, 

zoals in het rode gebouw. Hier komen vier lokalen beschikbaar.  

 

2. Het bestuur van de ITK heeft de voorkeur voor een unilocatie 

Het bestuur van en de ITK ziet bij voorkeur dat de huisvesting op de huidige locatie van de ITK wordt 

aangepast en wordt uitgebreid.  
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 3. De beoogde aanvullende huisvesting kan mogelijk niet tijdig in gebruik gegeven worden. 

De kans bestaat dat het rode gebouw niet meteen na de zomervakantie in gebruik gegeven kan 

worden aan de ITK. Dit is afhankelijk van de vordering van de werkzaamheden aan het schoolgebouw 

van de Al Ikhlaas aan het Spijkerboorpad. De begane grond van dit gebouw wordt aangepast t.b.v. de 

Al Ikhlaas en daarmee komt ruimte vrij in het rode gebouw.  Wanneer de genoemde verbouwing niet 

op tijd gereed is blijven er meerdere mogelijkheden over: het verwijzen naar een andere school/ 

scholen of doorverwijzen naar een Taalklas in de regio. 

 

4. Met omliggende gemeenten wordt nauwere afstemming gezocht  

Er is een aanzienlijke toestroom van leerlingen uit de omliggende gemeenten en met name Velsen. 

Op dit moment worden nieuwe leerlingen uit de gemeente Velsen doorverwezen naar de ITK in 

Heemskerk. Er wordt met omliggende gemeenten een gesprek georganiseerd om verder te spreken 

over de kosten die samenhangen voor leerlingen op de ITK. 

  

6. Uitvoering 

De spoedaanvraag is door het bestuur van de ITK op 26 juni ingediend. Binnen 8 weken dient het 

college een besluit te nemen over de spoedaanvraag. Het besluit over deze spoedaanvraag dient 

uiterlijk 20 augustus door het college van B & W te zijn genomen. Dit besluit wordt binnen twee 

weken nadat de beslissing is genomen, kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. 

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

 


