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Kernboodschap Op 5 maart 2020 is het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 (SHO) 

besproken in de Commissie samenleving. Het 3e besluitpunt van het raadsvoorstel 

luidt als volgt: “Het verzoek om een onderzoek naar een brede 

onderwijsvoorziening in Schalkwijk en naar een grotere International School 

Haarlem in te trekken”. Tijdens de bespreking in de commissie bleek een groot 

deel van de commissieleden moeite te hebben met het eerste deel van dit 

besluitpunt, het intrekken het verzoek om een onderzoek naar een brede 

onderwijsvoorziening (voor voortgezet onderwijs) in Schalkwijk. 

Op dat moment heeft de wethouder de toezegging gedaan om met een voorstel 

te komen voor aanpassing van dit besluitpunt. In deze informatienota zijn drie 

opties opgenomen. De commissie wordt gevraagd een richtinggevende uitspraak 

te doen over deze drie opties.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving. 

In de commissie van 5 maart 2020 is gesproken over het intrekken van een 

onderzoek naar en brede VO-onderwijsvoorziening in Schalkwijk. Een groot deel 

van de commissie had twijfels hierbij. De wethouder heeft daarop toegezegd met 

een voorstel te komen. In deze informatienota zijn drie opties opgenomen.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Analyse sluiting Teyler College in de commissie samenleving van 12 

september 2013 (2013/357994) 

- Bespreking SHO 2019-2022 in de commissie samenleving van 5 maart 

2019 (2019/842178) 

Besluit College  

d.d. 24 maart 2020 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2013/12-september/20:00/-2013357994nbspAnalyse-sluiting-van-het-Teyler-College-door-Platform-31
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2020/05-maart/17:00/19-30-uur-Vaststellen-Strategisch-Huisvestingsplan-Onderwijs-2019-2022-SHO-en-Jaarlijks-Onderwijshuisvestingsplan-2020-JOP-JB
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Inleiding  
Op 5 maart 2020 is het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 (SHO) besproken in de 
Commissie samenleving. Het 3e besluitpunt van het raadsvoorstel luidt als volgt: “Het verzoek om 
een onderzoek naar een brede onderwijsvoorziening in Schalkwijk en naar een grotere International 
School Haarlem in te trekken”. Tijdens de bespreking in de commissie bleek een groot deel van de 
commissieleden moeite te hebben met het eerste deel van dit besluitpunt, het intrekken het verzoek 
om een onderzoek naar een brede onderwijsvoorziening (voor voortgezet onderwijs) in Schalkwijk. 
Daarnaast zijn er tijdens de behandeling vragen gesteld over de voortgang van het juniorcollege.  
 
In het SHO wordt voor wat betreft het juniorcollege verwezen naar de toelichting door de 
bestuurders van Spaarnesant en Dunamare in de vergadering van de commissie Samenleving van 28 
november 2019. Voor wat betreft een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet 
onderwijs in Schalkwijk worden de risico’s en beperkingen beschreven. 
 
Een groot deel van de commissieleden noemde tijdens de bespreking de volgende punten: 

- Het feit dat Schalkwijk het stadsdeel is met de meeste inwoners. 
- Het feit dat de komende jaren veel nieuwe woningen worden gebouwd in Schalkwijk. 
- Het feit dat er, naast het Rudolf Steiner College en het Haarlem College in Schalkwijk geen 

openbare brede scholengemeenschap is.  
- Het moeite hebben met het volledig van tafel verdwijnen van een onderzoek naar een brede 

openbare vo scholengemeenschap.  
 
Van 2006 tot en met 2013 was een dergelijke brede openbare scholengemeenschap in opbouw 
aanwezig in Schalkwijk, te weten het Teyler College, onder bestuur van Dunamare. Vanwege diverse 
omstandigheden heeft de school in 2013 de deuren moeten sluiten. Door Platform 31 is naar de 
sluiting in 2013 een onderzoek uitgevoerd. Daarin wordt een aantal aanbevelingen gedaan: 

- Zet in op het versterken van het bestaande onderwijs in Schalkwijk: het is niet verstandig de 
komende 10 jaar in te zetten op een nieuwe school van algemeen voortgezet onderwijs in 
Schalkwijk. De leerlingenaantallen in Schalkwijk en Haarlem nemen onvoldoende toe om een 
brede levensvatbare school mogelijk te maken.  

- Onderbouw in de toekomst het besluit om een AVO-school in Schalkwijk te starten met een 
gedegen business case. 

- Zorg in de toekomst bij het besluit om een AVO-school in Schalkwijk te starten voor 
draagvlak en commitment in de gemeenschap. 

- Zorg gezamenlijk voor de goede randvoorwaarden als besloten wordt dot een nieuwe AVO-
school in Schalkwijk 

 
In deze nota worden drie opties gegeven voor het al dan niet aanpassen van bovenstaand genoemd 
besluitpunt.  
 
2. Kernboodschap 
Optie 1: Het bespuitpunt blijft ongewijzigd 
Het college heeft het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 zorgvuldig samen met het 
onderwijsveld opgesteld. De schoolbesturen hebben dan ook ingestemd met het SHO zoals dat 
voorligt, inclusief het standpunt over VO in Schalkwijk. Zoals ook in het SHO is opgenomen, is het op 
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dit moment niet haalbaar een volledig nieuwe VO-school in Schalkwijk te starten omdat de 
leerlingenaantallen in Haarlem en omgeving hiervoor onvoldoende toenemen. Dit wordt 
onderbouwd met de actuele leerlingenprognoses.  
 
Volgens de meest recente leerlingenprognose uit 2019 is het verloop van het totaal aantal leerlingen 
op VO-scholen in de regio als volgt: 
 

 2020 2025 2030 2035 

Haarlem 11.850 12.093 12.002 12.286 

Bloemendaal 1.542 1.585 1.564 1.555 

Heemstede 1.658 1.665 1.630 1.635 

Velsen 4.039 3.896 3.920 3.960 

Zandvoort 202 197 190 184 

Totaal 19.109 19.436 19.306 19.620 

Haarlemmermeer 8.115 7.691 7.147 7.492 

 
Dit betekent dat wanneer wel gestart wordt met een brede VO-voorziening in Schalkwijk, dit zal 
leiden tot leegstand bij scholen. Niet uit te sluiten valt zelfs dat het voortbestaan van een school of 
bepaalde afdeling van een school onzeker wordt. Bovendien zien we in de regio dat juist brede 
scholengemeenschappen het meeste moeite hebben leerlingen te trekken. Met name de meer 
categorale scholen trekken de meeste leerlingen. Ook voor wat betreft gelijke kansenbeleid is het de 
vraag of een brede scholengemeenschap in Schalkwijk hier aan bijdraagt. Het is de vraag in hoeverre 
leerlingen uit andere delen van Haarlem naar deze nieuwe school zouden gaan. Dit alles heeft het 
college doen besluiten aan de raad voor te leggen het verzoek om een onderzoek naar een brede VO-
scholengemeenschap in Schalkwijk in te trekken. Deze omstandigheden zijn inmiddels niet gewijzigd.  
 
Bovenstaande richting wordt breed gedeeld door de onderwijsbesturen in Haarlem.  
 
Bovendien is het goed om te beseffen dat het niet aan de gemeente is om een school te starten, 
maar zijn de schoolbesturen de partijen die dit doen. Binnen de schoolbesturen van Haarlem is er 
geen bestuur die dit gezien de leerlingenontwikkeling en de ervaringen uit het verleden zou willen of 
kunnen oppakken. 
 
Optie 2: Opnieuw uitvoeren onderzoek 
In het onderzoek van Platform 31 wordt geconstateerd dat het verstandig is om de komende 10 jaar 
niet in te zetten op een nieuwe school van algemeen voortgezet onderwijs in Schalkwijk. Deze 10 
jaren lopen in 2023 ten einde. Tegen die tijd zijn er veel nieuwe woningen gebouwd en opgeleverd in 
Schalkwijk. Gezien de gevoelens die er bestaan in de raad, is het mogelijk om het volgende te doen. 
 
Indien de meerderheid van de raad zich hierin kan vinden, kan in 2021 een nieuw onderzoek 
uitgevoerd worden naar een brede openbare onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs in 
Schalkwijk. De redenen hiervoor zijn dat de genoemde tienjaarsperiode uit het onderzoek van 
Platform 31 dan bijna ten einde is en er veel nieuwe woningen in Schalkwijk zijn en worden 
gebouwd. De onderzoeksvraag wordt in samenwerking met de raad opgesteld. De resultaten van het 
onderzoek kunnen vervolgens dienen als input voor de verkiezingsprogramma’s en coalitievorming 
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voor het nieuwe college. Ook bij dit onderzoek zal uiteraard naar de totale benodigde capaciteit in 
relatie tot het leerlingenaantal gekeken worden.  
 
Het is belangrijk te realiseren dat, ongeacht de uitkomsten van een onderzoek, het niet aan de 
gemeente is om een nieuwe school te starten. Net als in het geval van een juniorcollege zal dat altijd 
een initiatief moeten zijn van de schoolbesturen. Het bestuur van een nieuwe school moet een 
overleg hierover met alle bestaande VO-schoolbesturen organiseren om te onderzoeken of er 
instemming is om zo’n nieuwe school in Schalkwijk te starten. De basis van dit overleg vormt het 
Regionaal Plan Onderwijshuisvesting (RPO). In een RPO maken schoolbesturen afspraken over het 
aanbod van de onderwijsvoorzieningen, nieuwe nevenvestigingen, licenties en het aanbieden van 
profielen. Het RPO wordt namens de VO-schoolbesturen ingediend bij het Ministerie van OCW. Bij 
een nieuwe school vraagt het schoolbestuur na genoemd overleg namens de deelnemende besturen 
een voorziening aan in het kader van de RPO.  
 
Optie 3: Terugkijken op de aanbevelingen uit 2013  
In het onderzoek van Platform 31 is als aanbeveling opgenomen om in te zetten op het versterken 
van het bestaande onderwijs in Schalkwijk. Verder wordt geadviseerd om de eerste 10 jaar niet in te 
zetten op een nieuwe school van algemeen voortgezet onderwijs in Schalkwijk omdat de 
leerlingenaantallen onvoldoende toenemen.  
Een optie is om, voordat een uitgebreid onderzoek naar een school van algemeen voortgezet 
onderwijs in Schalkwijk wordt uitgevoerd, eerst teruggekeken wordt op de aanbevelingen van 
Platform 31: 

- In welke mate is het bestaande onderwijs in Schalkwijk sinds 2013 versterkt? 
- In hoeverre is de verwachte leerlingengroei in Schalkwijk en Haarlem anders dan men in 

2013 verwachtte?  
Op basis van de resultaten van de analyse naar deze beide punten, kan al dan niet besloten worden 
tot een uitgebreid onderzoek naar de vestiging van een school voor algemeen voortgezet onderwijs 
in Schalkwijk. Ook dit kan in 2021 uitgevoerd worden.  
 
In beide opties is het belangrijk om de mogelijkheid van een nieuwe school voor algemeen 
voortgezet onderwijs in samenhang te zien met de wens om te komen tot een juniorcollege.  
 
3. Consequenties 
De consequenties hangen af van de gekozen optie.  
Optie 1: Het voorstel blijft ongewijzigd, geen consequenties. 
Optie 2: In 2021 wordt een nieuw uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de kansen en 
(on)mogelijkheden van een brede VO-scholengemeenschap in Schalkwijk. 
Optie 3: In 2021 wordt een analyse uitgevoerd naar de aanbevelingen uit 2013.  
 
4. Vervolg 
Afhankelijk van de te kiezen optie wordt het betreffende besluitpunt van het SHO 2019-2022 al dan 
niet daarop aangepast en wordt na vaststelling van het SHO 2019-2022 uitvoering gegeven aan het 
besluit. 
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5. Bijlagen 
1. Bijlage 1 Platform 31 Analyse sluiting Teyler College 
2. Bijlage 2 Dunamare: Het Teyler College, van start tot sluiting 
 


