
 

Haarlem, 18 november 2020 

Betreft: Huisvesting ISK  

 

Geachte heer Post, heer Huiberts,  

In de afgelopen periode hebben wij – Team ISK - onze bezwaren tegen de voorgestelde nieuwe 

locatie voor de ISK aan de Schoterstraat zowel mondeling (diverse gesprekken) als schriftelijk 

kenbaar gemaakt aan de betrokkenen.   

 

Hierbij nogmaals een toelichting op onze bezwaren en zorgen.  

Adequaat en volwaardig onderwijs  

In vervolg op het bezoek van 9 november jl. aan de locatie Schoterstraat, zijn wij op 10 november jl. 

in gesprek gegaan met Wim Huiberts, Leontien Twijnstra en Jos Fotinos, en een afvaardiging van ons 

team. In dit gesprek hebben wij uitgelegd, aan de hand van een door de ISK ingedeelde plattegrond 

en schema, welke lokalen/werkruimtes/voorzieningen voor de ISK nodig zijn om adequaat en 

volwaardig onderwijs en -ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen. Locatie Schoterstraat is 

ons inziens ongeschikt omdat er onvoldoende ruimte is voor leerlingen en medewerkers. De sociaal 

onveilige omgeving en de gebrekkige staat van het gebouw zijn even zo belangrijke bezwaren (zie 

verder in deze brief).   

Dunamare gaf aan dat het eerdere bestuursbesluit om de Schoterstraat als locatie voor de ISK aan te 

wijzen, gehandhaafd blijft. De motivatie – gebaseerd op de door Dunamare ingetekende indeling in 

de plattegrond - is dat het gebouw geschikt is en voldoende lokalen en werkruimtes biedt om alle 

leerlingen en medewerkers te huisvesten.  

Leerlingenaantallen in relatie tot omvang gebouw 

Op 13 november jl. ontvingen wij een berekening van Dunamare betreft het leerlingen- en 

personeelsaantal in relatie tot de beschikbare ruimtes van gebouw Schoterstraat, en een aangepaste 

plattegrond. In aansluiting hierop hebben wij de berekening gecontroleerd. In het voorstel van 

Dunamare wordt uitgegaan van een hoge bezettingsgraad. Dit houdt in dat er in het gebouw, 

gedurende de gehele dag, sprake is van een zeer groot aantal bewegingen van leerlingen en 

medewerkers van en naar de lokalen en de werkruimtes. Dit leidt dagelijks tot een zeer onrustige en 

onveilige situatie in het gehele schoolgebouw.   

Zoals wij eerder hebben aangegeven zijn daarnaast verschillende ruimtes qua oppervlakte te klein 

voor de diverse functies, bijvoorbeeld de leerlingenpauzeruimte (77 m2), en het gedeelde  

KC/ Dramalokaal (50 m2), en kunnen geen stamlokalen worden gerealiseerd. Ook is er voor de 

diverse noodzakelijke functies helemaal geen ruimte beschikbaar in het gebouw. Zoals toetsruimte, 

opvang/uitstuurlokaal, bespreekruimtes, kantoorruimte en werkplekken voor medewerkers.  

Wij bespreken de berekeningen die de ISK heeft gemaakt graag met u.  



Kwetsbare leerlingen 

Naast het gegeven dat de berekeningen van ISK en de berekeningen die wij kregen van Dunamare 

van elkaar afwijken, is er een ander belangrijk punt. De cijfers alleen zijn geen weerspiegeling van 

onze leerlingen en doen geen recht aan hun behoeften. De ISK is een speciale school voor zeer 

kwetsbare leerlingen. Zij hebben een grote taalachterstand ten opzichte van hun Nederlandse 

leeftijdgenoten en de samenleving legt deze jongeren onder een vergrootglas. Zijn ze ingeburgerd? 

Spreken ze goed Nederlands? Delen zij ‘onze’ normen en waarden? De leerlingen worden 

verondersteld zich al deze kennis en vaardigheden binnen twee jaar op de ISK eigen te maken. Veel 

leerlingen verkeren in een precaire thuissituatie en hebben te kampen met traumatische ervaringen 

uit het verleden. Extra zorg en aandacht, en rust, in de vorm van een veilige schoolsituatie is dan zeer 

nodig.   

Onveilige omgeving Schoterstraat 

In de aanvullende informatie (zie eerder gestuurde bijlage) hebben wij aangegeven dat de beoogde 

locatie Schoterstraat is gelegen in een sociaal onveilige omgeving in het centrum van Haarlem. Voor 

jongeren die pas kort in Nederland wonen, de taal nog niet goed beheersen en door omstandigheden 

al extra kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn, brengt een school in deze omgeving extra risico’s met zich 

mee. In de directe omgeving van de school zijn drie coffeeshops gevestigd, bevinden zich 

hangplekken voor jongeren en zijn er vestigingen van ondernemers die criminele activiteiten 

ontplooien (zie project Lelie Gemeente Haarlem). Het Nova College, de voormalige gebruiker van het 

pand, gaf de ISK de waarschuwing om te allen tijde een beveiliger/conciërge aan te stellen die de in- 

en uitgangen van het gebouw in de gaten houdt. Deze feiten – die pas recent bij ons bekend zijn – 

baren ons grote zorgen. Moeten wij onze leerlingen blootstellen aan deze gevaarlijke omgeving?   

Gebrekkige staat van het gebouw 

De staat van het gebouw is gebrekkig. Een ingrijpende verbouwing/aanpassing is nodig om het 

gebouw zo uit te rusten dat het voldoet aan de eisen (Arbo/PVE Frisse Scholen etc.) die gesteld 

worden ten aanzien van veiligheid, gezondheid, hygiëne, binnenklimaat, comfort, noodsituatie etc. 

Kortom, dat het voldoet aan de eisen die het Spaarne College stelt aan een hedendaags 

onderwijsgebouw (deze verbouwing verandert vanzelfsprekend niets aan het aantal lokalen en 

werkruimtes). Een veilig en goed geoutilleerd schoolgebouw waar alle leerlingen gelijke kansen 

krijgen en de basis kunnen leggen voor een succesvol vervolg van hun schoolloopbaan in Nederland.  

Wij willen graag in gezamenlijk overleg een oplossing vinden voor de ontstane situatie en vertrouwen 

daarbij op de steun vanuit Dunamare voor de ISK. Ons verzoek aan u is om opnieuw in gesprek te 

gaan met de gemeente over een alternatieve locatie voor de ISK. 

Wij vernemen graag deze week uw reactie.  

Met vriendelijke groet, 

 

Team ISK  

 


