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Aan Gemeenteraad Haarlem 

Datum 8 december 2020 

Onderwerp Feiten huisvesting Internationale Schakelklas (ISK) 

Van Henk Lelieveld 

 

 

Tijdens de vergadering van de commissie samenleving op donderdag 3 december is naar aanleiding 

van een inspraakreactie over de huisvesting van de Internationale Schakelklas (ISK) gevraagd om een 

overzicht van de feiten rond dit dossier. Dit memo gaat hierop in.  

 

Bij het samengaan van het Sterren College, Paulus Mavo en Daaf Geluk tot het Spaarne College werd 
er rekening mee gehouden dat er in de nieuwe situatie geen plaats meer zou zijn voor de ISK in het 
gebouw van het Spaarne College. Dit hing onder meer af van het te behalen leerlingenaantal. 
 
Het leerlingenaantal van de betrokken scholen de afgelopen drie jaren: 
 

 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Sterren College 416 439  

Daaf Geluk 154 98 17** 

Paulus Mavo 336 321  

Totaal 906 858  

Spaarne College   760 

ISK* 109 142 109 

* Het leerlingenaantal van de ISK neemt in de loop van het jaar altijd relatief sterk toe door 
tussentijdse instroom.  
** Dit zijn de leerlingen van de Daaf Geluk voor wie de stap naar het Spaarne College te groot is. 
Dunamare heeft op de ‘oude’ Daaf Geluk plaats gehouden voor deze leerlingen.  
 
Medio 2019 zijn met Dunamare verschillende opties verkend voor het huisvesten van de ISK indien 
deze voorziening niet meer in het Spaarne College zou passen. Verschillende opties zijn gepasseerd:   

- Het plaatsen van tijdelijke units op het terrein van het Spaarne College; 
- De Korte Verspronckweg; 
- De Schoterstraat 4.  

Het plaatsen van tijdelijke units is erg kostbaar en de Korte Verspronckweg bood niet voldoende 
plaats. Zodoende is vanaf september 2019 de Schoterstraat verder onderzocht. Na bezoek aan het 
pand heeft het bestuur van Dunamare aangegeven de ISK hier te willen huisvesten per schooljaar 
2020/2021.  
 
Daarnaast hebben gemeente en Dunamare met elkaar afspraken gemaakt in het kader van de JOP 
aanvraag waarbij Dunamare bij de gemeente (een bijdrage in) de verbouwingskosten voor het 
Sterren College heeft aangevraagd. Deze afspraken behelzen: 

- De gemeente draagt € 604.000 bij aan de verbouwing van het Sterren College t.b.v. het 
Spaarne College; 
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- De gemeente vergoedt de resterende boekwaarde van de investering (€ 2,8 miljoen) 
wanneer Dunamare in de komende 30 jaar het gebouw verlaat door een tekort aan (VMBO) 
leerlingen; 

- Dunamare zorgt ervoor dat in de zomer de Paulus Mavo beschikbaar komt voor de ISH; 
- Dunamare gebruikt de komende jaren het pand Schoterstraat 4 ten behoeve van de ISK.  

 
Op 14 april 2020 heeft het college hierover een besluit genomen. Dit besluit is ter informatie naar de 
commissie gestuurd, nadat de commissie de wethouder had opgeroepen te proberen er met 
Dunamare uit te komen, omdat Dunamare een zienswijze had ingediend over de voorgenomen 
gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag voor bekostiging van de verbouwing van het Spaarne College.  
 
De gemeente is eigenaar van het pand Schoterstraat 4. Het NOVA college huurde tot 1 augustus 2020 
dit pand. Dunamare, gemeente en het NOVA college hebben samen getracht het pand eerder dan 1 
augustus 2020 beschikbaar te krijgen voor de ISK, maar dat is helaas niet gelukt. Daarom moest de 
ISK in de zomervakantie van 2020 verhuizen naar het gebouw van de Paulus Mavo (Junoplantsoen 
58). Dit is een tijdelijke situatie totdat de Schoterstraat opgeleverd is. In de kerstvakantie 2020 vindt 
de verhuizing naar de Schoterstraat plaats. Het pand Junoplantsoen 58 zal vervolgens opgeleverd 
worden door Dunamare en beschikbaar worden gesteld aan de International School Haarlem (ISH) 
omdat zij op korte termijn uit hun tijdelijke locatie aan de Oorkondelaan moeten. 
 
Het beschikbaar stellen van het Junoplantsoen aan de ISH en de Schoterstraat aan de ISK is logisch 
als je kijkt naar de grootte van het gebouw en het aantal leerlingen. De Schoterstraat is ca. 1.424 m2 
bruto vloeroppervlak groot voor 109 leerlingen op 1 oktober en uiteindelijk ca. 150 leerlingen.  
Het Junoplantsoen 58 is ca. 3.200 m2 bruto vloeroppervlak groot voor ca. 250 leerlingen.  
 
In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente samen met het NOVA College en Dunamare een aantal 
maal het pand aan de Schoterstraat bezocht. Tussen gemeente en NOVA College zijn afspraken 
gemaakt over de wijze van oplevering van het pand. Daarnaast hebben Dunamare en gemeente 
afspraken gemaakt met elkaar over op welke punten het pand opgeknapt moet worden. Hierover is 
in het eind van de zomer van 2020 overeenstemming bereikt, zodat de werkzaamheden in het najaar 
van 2020 uitgevoerd konden worden.  
 
In september 2020 heeft de directie van de ISK bij de gemeente, Dunamare en het Spaarne College 
aangegeven zich zorgen te maken over de huisvesting aan de Schoterstraat. Vanuit de gemeente is 
hierover richting de ISK niet inhoudelijk gereageerd, omdat dit een interne kwestie is tussen het 
bestuur van Dunamare en de directie en medewerkers van de ISK. Op verzoek van de ISK heeft op 30 
november een gesprek plaatsgevonden tussen medewerkers van de ISK, de wethouder en betrokken 
ambtenaren. Tijdens het gesprek is vanuit de gemeente aangegeven dat de Schoterstraat op dit 
moment de enige beschikbare en geschikte locatie is voor de ISK binnen de gemeente Haarlem. 
Verder is aangegeven dat hun eerste gesprekspartner het bestuur van Dunamare is.    
 
Tot slot, de huisvesting van de ISK aan de Schoterstraat is tijdelijk van aard. Gesprekken gaan 
plaatsvinden tussen gemeente en Dunamare over de toekomstige huisvesting van de ISK. Daarbij zijn 
verschillende scenario’s denkbaar, zoals aanhaken bij een bestaande school, eigen huisvesting 
afzonderlijk zowel in Haarlem als in het verzorgingsgebied van de school.  
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Met vriendelijke groet, 

 

Henk Lelieveld, 

Senior beleidsadviseur onderwijshuisvesting 

 


