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ISK HAARLEM – HUISVESTING  
SEPTEMBER 2020 

 

 

Inleiding 
De ISK Haarlem is op dit moment gevestigd in de voormalige Paulus Mavo aan het Junoplantsoen 

in Haarlem. Als permanente locatie is voorgesteld het Nova-college aan de Schoterweg. 

Onderstaand de toelichting waarom het belangrijk is,  dat juist leerlingen van de ISK behoefte 

hebben aan een rustig, veilig en goed gefaciliteerd schoolgebouw. Het Junoplantsoen is daarom 

een geschiktere locatie dan de Schoterweg. Hierbij een nadere toelichting.  

Algemeen 
De Internationale Schakel Klas (ISK) is bedoeld om jongeren tussen de 12 – 17 jaar, die in 

Nederland komen wonen, de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende spreken, eerste opvang 

te verlenen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen vallen onder leerplichtwet ongeacht de 

status van hun verblijf. De ISK Haarlem heeft een regionale functie. Leerlingen wonen onder 

andere in de gemeente Haarlem, Velsen, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.  

De leerlingen zijn afkomstig uit alle landen van de wereld. Het gaat om vluchtelingen, maar ook 

om kinderen van arbeidsmigranten en kinderen die in het kader van gezinsvorming naar 

Nederland komen. De laatste jaren neemt vooral het aantal kinderen van arbeidsmigranten toe.  

 

Doelstelling 
De doelstelling van deze eerste opvang is om de leerlingen door te schakelen naar het reguliere 

voortgezet onderwijs. Taalverwerving staat daarom centraal in het lesprogramma. Dit in 

combinatie met de kennis van de Nederlandse samenleving.  
ISK-leerlingen stromen door naar alle soorten en niveaus vervolgonderwijs.  
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Leerlingen blijven maximaal 2 jaar bij de ISK. Zodra het taalniveau het toelaat kunnen ze 

doorschakelen naar een onderwijsvorm – passend bij leeftijd en niveau. Er zijn daarom goede 

contacten met allerlei scholen in de omgeving (Pro, VMBO, Havo, VWO, MBO en het Taal & 

Schakeltraject van de HVA). Leerlingen kunnen op de nieuwe school soms eerst een korte 

periode wennen, zodat het voor beide partijen duidelijk is of de leerling op de juiste plaats start. 

Voor leerlingen die hiervoor niet in aanmerking komen, door leeftijd  en/of leermogelijkheden, 

zoekt de ISK een passend vervolg in een leer/werk traject.  
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Intake 
Bij de intake van de leerling wordt vastgesteld op welk niveau de leerling kan starten.  

Echter een verhuizing naar een vaak onbekend land, trauma’s en andere sociaal-emotionele 

problemen geven soms een vertekend beeld van de capaciteiten. Sommige leerlingen zijn door 

omstandigheden jaren niet naar school geweest. Analfabeten moeten eerst gealfabetiseerd 

worden in het westers schrift voordat ze in een leerlijn uitstroomprofielen geplaatst kunnen 

worden.  

 

School is meer dan een kennisinstituut 
Wat de ISK-leerlingen met elkaar gemeen hebben is dat ze ontheemd zijn. Ze hebben afscheid 

moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren. Meestal zijn het de ouders of 

familie die de keuze maken maakten om te vertrekken. Zij hebben hoge verwachtingen van de 

kinderen, die moeten gaan slagen in het nieuwe land. Een goede toekomst voor de kinderen is 

vaak het motief om weg te gaan. School is een toegangspoort tot Nederland. De school biedt 

structuur en uitdaging. 

 

Voor een school met eerste-opvangonderwijs vormt de leerling nog meer dan in regulier 

onderwijs, het uitgangspunt. De behoeftes, capaciteiten, interesses zijn voor het onderwijs 

richtinggevend. Het perspectief waarmee de jongere naar Nederland komt is over het algemeen 

een toekomst in Nederland. Soms wijkt het uitstroomperspectief voor vervolgonderwijs sterk af 

van het perspectief waarmee de leerling gekomen is.  

 

Een jongere die net in Nederland gearriveerd is heeft rust en ruimte nodig om tot leren te 

komen. De ISK moet daarom een voor de leerlingen veilige plek te zijn, waar de jongere zich 

welkom en gewaardeerd weet, zichzelf kan zijn en kan ‘landen’ in de nieuwe leefomgeving. De 

leerling moet letterlijk en figuurlijk kunnen groeien. Ze moeten van alles leren; cognitief en 

sociaal emotioneel. Er moet ruimte zijn om nieuwe vrienden te maken en om gewoon puber te 

zijn.   

Cognitieve doelen staan niet los van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonder emotionele en 

sociale vaardigheden hebben cognitieve vaardigheden weinig waarde. Bij verstoring ervan kan 

het leerproces belemmerd worden of zelfs geheel stagneren.  
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Veiligheid en rustige locatie 
Een onderwerp dat recent aan de orde kwam in een onderzoek is de relatie tussen het gebouw en het 

welbevinden van ISK-leerlingen.  

“Zowel professionals als leerlingen hebben dit onderwerp geagendeerd. Door de meerderheid van de 

geïnterviewde leerlingen is gewezen op het belang van rust in een gebouw. Leerlingen beschrijven dat zij 

het vaak ‘druk hebben in hun hoofd’, een gehorig gebouw en kantine verergeren die problemen, vertellen 

de leerlingen. ISK-onderwijs kan plaatsvinden in het gebouw van de moederschool of op een aparte ISK-

locatie. Dit heeft voor- en nadelen voor de zorg en het welbevinden van leerlingen, zo blijkt uit interviews 

met professionals en leerlingen. Voordelen van gedeelde huisvesting zien geïnterviewde professionals 

vooral in het delen van de zorgstructuur en zorgprofessionals binnen een gebouw.  

Over de vraag of de gedeelde locatie ook voor leerlingen een voordeel is, wordt verschillend gedacht door 

professionals. Een zorgcoördinator van een grote ISK met een eigen locatie beschrijft de voordelen daarvan 

als volgt: “Voorheen zaten we gemengd met vmbo/kader. We dachten dat dat beter zou zijn voor de 

integratie. Maar dat liep niet goed. Onze kinderen werden geplaagd en uitgedaagd en waren niet assertief 

genoeg. Het was voor hen niet veilig genoeg. Zeker voor vmbo lijkt me dat niet handig. Met havo- en vwo-

leerlingen zou die aansluiting gemakkelijker kunnen verlopen. Sinds we in een apart gebouw zitten, kunnen 

we een veilige, gezellige wereld creëren. Na een veilige start kunnen we ze voorbereiden op een vervolg en 

verdere integratie. “ 

(Zie verder De organisatie van nabijheid ISK en Zorg, - Eva Klooster en Ewoud Butte, Lowan januari 2019) 

 

 

Huisvesting  
Met ingang van schooljaar 2020 – 2021 moest ISK Haarlem verhuizen naar een aparte locatie. 

Reden daarvoor was de fusie van Het Sterren College, Paulus Mavo en Daaf Geluk school. Voor 

de ISK was geen plaats op locatie Badmintonpad, het nieuwe Spaarne College.  

 

Wanneer er gekozen wordt voor een aparte locatie, moet er in eerste instantie gekeken worden 

of er voldoende geschikte ruimten aanwezig zijn. Daarnaast moet rekening gehouden worden 

met een eventuele uitbreiding van het aantal groepen. Het kan zijn dat het gebouw en/of de 

lokalen aangepast moeten worden.  

Heeft een ISK een eigen locatie, dan is veel afhankelijk van de kwaliteit van de locatie. Een vaker 

geschetst nadeel van een (kleine) ISK op een aparte locatie is dat deze in de praktijk vaak in een 

minder goede conditie verkeert.  
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Een deskundige die op verschillende ISK’s werkt, beschrijft dat zelfstandige ISK’s vaak in 

verouderde en slecht onderhouden gebouwen zijn gehuisvest. Zij zegt daarover:  

“ISK-leerlingen worden op die manier niet alleen apart gezet, maar aan hen wordt ook zichtbaar 

minder geld en aandacht besteed dan aan de overige leerlingen. Dat geeft volgens haar een slecht 

signaal aan zowel de docenten als de leerlingen dat niet alleen van invloed is op de kwaliteit van 

het onderwijs, maar ook op het gevoel bij leerlingen en docenten om gezien en erkend te worden.” 
(Zie verder De organisatie van nabijheid ISK en Zorg, - Eva Klooster en Ewoud Butte, Lowan januari 2019) 
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ISK Haarlem - stand van zaken – september 2020 
 

De ISK is in de recente jaren vaak verhuisd.  De school is achtereenvolgens gehuisvest in: 

 

- De Ripperda Kazerne, Haarlem Noord 

- Plesmanplein, Haarlem Noord (nu de Daaf Gelukschool),  

- Lieven de Keyschool, Korte Verspronckweg,  

- Daaf Gelukschool, Marinus Nijhofstraat,  

- Opnieuw de Lieven de Keyschool  

- Sterren College – enige jaren deels op de Rijksstraatweg 

- Junoplantsoen – vanaf augustus 2020 

 

Soms heeft de verhuizing te maken gehad van de groei van leerlingen, vaker is het argument 

ingegeven door huisvestingskwesties van andere scholen. Zo is de ISK onlangs verhuisd naar het 

Junoplantsoen, omdat er in het Spaarne College (voorheen Sterren College) geen ruimte meer is 

voor de ISK.  De ISK is nu gevestigd op het Junoplantsoen met de bedoeling opnieuw te verhuizen 

naar een andere locatie.  

 

 

Bij ISK’s is nauwelijks te voorspellen hoe de leerlingaantallen zich ontwikkelen. De recente jaren 

geven het volgende beeld: 

 

Schooljaar 2018 – 2019 gestart met 7 klassen – geëindigd met 10 klassen (160 leerlingen) 

Schooljaar 2019 – 2020 gestart met 8 klassen – geëindigd met 9 klassen (150 leerlingen) 

Schooljaar 2020 – 2021 gestart met 7 klassen – uitbreiding met een 8ste klas in oktober – 

verwachting verdere groei naar 150 leerlingen.  
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Gebruik locatie Junoplantsoen  
De ISK gebruikt permanent op dit moment 12 lokalen, waarvan 8 lokalen uitsluitend in gebruik 

zijn voor de NT2 lessen. Verder worden er dagelijks een opvanglokaal en een ICT-lokaal gebruikt.  

Vier dagen per week is er een dramalokaal/ lokaal voor kunst & cultuur lessen nodig. Voor ISK-

leerlingen maken dramalessen en de lessen KC een integraal onderdeel uit van het leerplan (o.a. 

mondelinge vaardigheden). Via dramalessen leren leerlingen zich beter te uiten.  

Vier dagen per week wordt de gymzaal gebruikt.  

Voorts beschikt de teamleider en de orthopedagoog op de huidige locatie over een kantoor waar 

vertrouwelijke gesprekken kunnen worden gevoerd. Er is ruimte voor de administratie, er is een 

personeelskamer en er is ruimte voor testen en intakegesprekken.  

 

De ISK zit nu op een ruime locatie, dus is er de mogelijkheid tot groei. Er hoeven geen 

wachtlijsten te worden aangelegd en ook hoeft de school niet te verhuizen als de 

leerlingaantallen snel oplopen.  Aan de lang gekoesterde wens aan rustige bespreek- en 

werkplekken voor alle medewerkers wordt nu voldaan.  

 

Op de locatie Schoterstraat zouden we de beschikking hebben over 6 NT2 lokalen, 1 

ICT/opvanglokaal, 1 drama/KC lokaal. Dit betekent dat er nu – september -  al een te kort is aan 

lokalen. Uitgaande van verdere groei zal dit tekort oplopen.  

 

De locatie Junoplantsoen voldoet aan alle eisen om de rust binnen de ISK te handhaven, 

leerlingen op te vangen in een goed uitgerust en representatief gebouw met een rustige en 

ruime kantine en een omheinde pauzeruimte buiten.    

 

Het huidige team ISK bestaat op dit moment uit 21 – vooral parttime medewerkers,               

totaal ± 15 fte.  

15 personen  - OP  

7   personen  - OOP  

 

Prognose  
Start schooljaar 2020 – 2021 

Start met 115 leerlingen – 7 klassen – uitbreiding oktober 2020 met de 8ste klas. Verwachting met 

huidige groei starten met 9de en 10de klas voorjaar 2021.  
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Benodigde ruimte – zie boven. De ISK is met 8 – 10 klassen te vergelijken met een gemiddelde 

basisschool. Theorie, praktijk, werk – bespreekruimtes, en een aula en buitenruimte.  

 

De afgelopen jaren is de ISK vooral gedurende het jaar gegroeid en dat zal de komende jaren niet 

anders zijn.  Momenteel ligt er een taakstelling voor de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, 

Velsen en Heemstede om jaarlijks samen 90 gezinnen te huisvesten.  Voor een deel moet dit zelfs 

voor eind 2020 gerealiseerd worden. Op de ISK worden kinderen van statushouders geplaatst, 

evenals kinderen van arbeidsmigranten en expats. 

 

Samenwerking – VO scholen  
Samenwerking met andere scholen (o.a. Pro, VMBOt, havo en MBO) is zeer belangrijk omdat een 

belangrijk deel van de leerlingen daarnaartoe uitstroomt. Afgelopen jaren waren er projecten 

met onder andere het Schoter. De samenwerking kan mogelijk verder uitgebreid worden door 

deelname van leerlingen aan praktische lessen. Dit kan op Pro scholen, technische opleidingen en 

het MBO. Aangezien de ISK-leerlingen zelf de keuze voor de vervolgopleiding en locatie bepalen, 

zoeken we samenwerking met vrijwel alle scholen in de regio.  

 

Samenwerking - ITK Haarlem 
Intensieve samenwerking met de ITK (eerste opvang leerlingen 4 – 12 jaar) bestaat al heel lang. 

Zeker voor de leerlingen tussen de 11-13 jaar. Deze leerlingen starten vaak op de ITK en komen 

daarna nog een jaar naar de ISK voordat ze doorstromen naar bijvoorbeeld een brugklas.  

De ISK en de ITK werken de afgelopen jaren met wachtlijsten en hebben vaak beide een gebrek 

aan ruimte en ervaren docenten. Nu de ISK op het Junoplantsoen is gevestigd is dat gebrek aan 

ruimte er niet.  

Combiklassen ISK-ITK (leeftijd 11-13 jaar) kunnen ondergebracht worden binnen de huidige ISK-

locatie. Dit kan ook de doorstroom van leerlingen naar de 1e en 2e klassen van het regulier 

onderwijs efficiënter laten verlopen.  
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Samengevat 
De ISK-leerlingen hebben behoefte aan een ruime, rustige en veilige leeromgeving. Het is 

belangrijk dat de leerlingen de relatief korte onderwijstijd binnen de ISK zo optimaal mogelijk 

benutten. De ISK begeleidt de leerlingen op weg naar integratie en zelfstandig functioneren in de 

Nederlandse samenleving.  

 

o De ISK kan op de huidige locatie blijven omdat er permanent voldoende ruimte 

beschikbaar is. 

 

o Aan de gewenste samenwerking met de bovenbouw van de ITK kan gehoor gegeven 

worden.  

 

o De locatie ruimte voldoet aan alle eisen voor lessen in alle vakken, inclusief LO.  Alleen 

voor de enkele PSO-vakken moeten leerlingen reizen. Daarnaast is er in het gebouw 

voldoende werkruimte voor onderwijsondersteuning.  

 

o De school is voor leerlingen uit de regio goed bereikbaar en beschikt over een 

fietsenstalling.  

 

o De school is gelegen in een rustige en prettige woonwijk. 

 

o De extra financiering ISK – leerlingen moet zo optimaal mogelijk gebruikt worden voor 

deze leerlingen. Ook, of misschien juist ISK-leerlingen, hebben recht op een goed gebouw, 

dat goed in de verf zit en beschikt over alle digitale middelen die in het huidige onderwijs 

onmisbaar zijn.  

 

o Het is de zorg van Dunamare en de gemeente om ISK-leerlingen het gevoel te geven dat 

zij erbij horen en niet worden weggestopt op een locatie die voor andere scholen 

ongeschikt is gebleken.  

 

o Verdeling van de ISK over meerdere locaties is geen werkbare optie.  
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De ISK wil graag blijven op het Junoplantsoen en kan op de huidige locatie opereren als een 

zelfstandige kleine VO school.  

Door niet te verhuizen worden kosten bespaard, enerzijds aan verhuiskosten en 

inrichtingskosten, anderzijds aan besparing op verbouwkosten aan de geplande locatie 

Schoterstraat.  

 

Permanente vestiging op het Junoplantsoen biedt meerdere voordelen. Behalve de hierboven 

geschetste mogelijkheid voor groei, beschikt deze locatie over alle faciliteiten die nodig zijn voor 

goed onderwijs. De locatie is bovendien ook uitermate geschikt voor meer kinderen van expats 

die nu vaak uitwijken naar andere scholen.  

De samenwerking tussen ISK en ITK kan gestalte krijgen.  

Er is de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens voor een leertraject 18+ te starten voor 

laaggeschoolde leerlingen.   

 

Capaciteit van het gebouw Junoplantsoen breder benutten 
De school als centraal punt in de buurt.  

 

Nagedacht kan worden over de exploitatie van lokalen en werkplekken die niet altijd bezet zijn 

(tweede etage) en de gymzaal (met aparte ingang). 

  De volgende opties zijn een overweging waard: 

 

• Ruimtes verhuren aan derden.  

Er zijn al verzoeken van een huisarts, stichtingen, sport- en zangverenigingen om onder 

andere de gymzaal te kunnen gebruiken.   

• Voorts kunnen ruimtes op de tweede etage worden verhuurd voor diverse trainingen, 

clubjes, yogalessen, kantoren.  

• Er is ruimte om een Zomerschool, vakantieschool en naschoolse opvang te starten.  

• Er zouden ouderactiviteiten kunnen worden gestart om ouders meer bij school te 

betrekken.  

• Aanbod taallessen en inburgering.  

• Huiswerkbegeleiding 
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Stand van zaken Schoterstraat 4 – september 2020 

 

Algemeen: 

Toen er sprake was dat de ISK weg moest van locatie Badmintonpad is de Schoterstraat als enige 

optie aangeboden.  

Gezien de huidige ontwikkeling van de ISK en de extra voorzorgsmaatregelen die nodig zijn in 

verband met Corona – een nieuwe inventarisering.  

 

Rekening houdend met: 

o Hygiëne – snel en goed schoon te maken en te houden   

o Mogelijkheden om te werken met in acht nemen Corona regels 

o Welzijn personeel – werkcomfort 

o Welzijn leerlingen – rust – ruimte  

o Ventilatie  

o Gebruik van ruimtes  

o Algemene streefnormen gemeente Haarlem voor openbare gebouwen: energie, isolatie   

o Arbo normen en goed werkgeverschap 

 

 

Veel achterstallig onderhoud: 

 

o Isolatie – enkel glas 

o Energieverbruik – oude installaties 

o Electra – open groepenkasten verspreid door het gebouw 

o Ernstig verouderd sanitair – zonder voldoende privacy/ onvoldoende gescheiden 

personeelstoiletten 

o Vloeren, wanden en plafonds die aan geheeld en geschilderd moeten worden   

o Onveilige (lage) balustrades bij de trappen 

o Verouderde verlichting en armaturen 

o Ontbreken raambedekking en zonwering.  

o Kantoorruimtes die in huidige staat onbruikbaar zijn 
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Algemeen: 

 

• Beperkt aantal lokalen 

• Beperkte ruimte voor vertrouwelijke gesprekken, werkoverleg, werkruimtes en 

zorgstructuur.  

• Binnen 50 meter van de school 3 coffeeshops 

• Geen pauzeruimte binnen – geen kantine 

 

 

 

 

Conclusie 
De aangeboden locatie aan de Schoterweg is te klein en qua faciliteiten niet geschikt voor de ISK. 

Dit zeker gezien de te verwachten groei van het aantal leerlingen en de extra benodigde ruimte 

en afstand die er onder de huidige wet- en regelgeving noodzakelijk is.  

De huidige  locatie aan het Junoplantsoen voldoet daar wel aan. In het belang van de leerlingen 

en het ISK team is het voorstel om de ISK Haarlem permanent te vestigen aan het Junoplantsoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelies Olgers, schoolleider ISK Haarlem 
Achtergrondinformatie: Lowan.nl – ondersteuning onderwijs nieuwkomers 

www.iskhaarlem.nl   

http://www.iskhaarlem.nl/

