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In deze informatienota wordt de commissie geïnformeerd over de uitvraag voor
een onderzoek naar de haalbaarheid van een school voor voortgezet onderwijs in
Schalkwijk. Ook wordt de commissie de gelegenheid geboden input te leveren op
deze uitvraag.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie
samenleving.

Relevante eerdere
besluiten

Besluit College
d.d. 16 maart 2021

De commissie samenleving heeft gevraagd om een onderzoek naar de
haalbaarheid van een school voor voortgezet onderwijs in Schalkwijk. Ook is
toegezegd de uitvraag met de commissie te delen.
- Onderzoek naar een brede openbare VO-voorziening in Schalkwijk in
relatie tot het SHO 2019-2022 (2020/261945) in commissie samenleving 8
april 2020.
1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
de secretaris,

de burgemeester,

Inleiding
Op 8 april 2020 is de informatienota ‘Onderzoek naar een brede openbare VO-voorziening in
Schalkwijk in relatie tot het SHO 2019-2022’ in de commissie samenleving besproken. In deze nota
waren drie opties ten aanzien van een eventueel onderzoek opgenomen:
1. Geen onderzoek (het standpunt van het college van B&W);
2. Wel een onderzoek;
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3. Terugkijken op de aanbevelingen van het onderzoek van Platform 3
Tijdens de behandeling bleek een meerderheid van de commissie voorstander van optie 2, namelijk
het uitvoeren van een onderzoek. Het college van B&W heeft daarop toegezegd in 2021 dit
onderzoek uit te laten voeren. Ook is toegezegd de uitvraag te delen en af te stemmen met de
commissie samenleving.
Met een vertegenwoordiging van schoolbesturen en andere partners (te weten Spaarnesant,
Dunamare, Rudolf Steiner College, Stedelijk Gymnasium en Haarlem Effect) is een werkgroep
gevormd die zich heeft gebogen over de uitvraag. Gezamenlijk is de hierna (onder ‘kernboodschap)
volgende uitvraag opgesteld. Deze is voorgelegd aan alle leden van het BOPOH BOVOH (bestuurlijk
overleg primair en voortgezet onderwijs Haarlem). Alle aanwezigen hebben ingestemd met de
voorliggende concept uitvraag. Op dit moment is de selectie van bureaus in gang gezet met de
kanttekening dat de uitvraag wellicht op onderdelen aangepast wordt na input van de commissie
samenleving.
2. Kernboodschap
De in overleg met de schoolbesturen opgestelde concept uitvraag is hieronder integraal opgenomen.
De commissie samenleving wordt uitgenodigd input te leveren op deze uitvraag zodat deze input
meegenomen kan worden in het onderzoek.
De concept uitvraag luidt als volgt:
Vraag
Onder welke voorwaarden is het mogelijk een brede (openbare) school voor voortgezet onderwijs te
starten in Schalkwijk?
Onderdelen van het onderzoek:
1. Welk juridisch kader is m.b.t. (het oprichten van) een VO-school van toepassing en wie is waarvoor
verantwoordelijk
2. Elementen die van belang zijn en meegenomen moeten worden
- Een analyse naar de ontwikkeling van het leerlingenaantal in Schalkwijk, Haarlem en de regio
en welke mogelijkheden biedt dit voor een nieuwe school in Schalkwijk (is er voldoende
toename van het aantal leerlingen voor een nieuwe school of moeten we uitgaan van
bijvoorbeeld het verplaatsen of verkleinen van bestaande scholen).
- Een analyse van het benodigde leerlingenaantal voor de school om levensvatbaar te zijn
(streefomvang in uiteindelijk vorm).
- Inzicht in de kosten voor het bouwen van een dergelijke school maar ook inzicht in eventuele
aanloopverliezen op de exploitatie.
- Locatievereisten.
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Moet de school openbaar zijn of niet? En hoe breed zou de school moeten zijn (VMBO basis,
kader, gemengd, theoretisch, HAVO, VWO).

3. Flankerende onderwerpen die bij het onderzoek betrokken moeten worden
- Conclusies onderzoek Platform 31 (2 september 2013) sluiting Teyler College.
- Een (beknopte) historie van VO in Schalkwijk.
- Een “foto” van het VO in Schalkwijk, Haarlem en de regio Zuid Kennemerland op dit moment:
Benoemen van aanwezige scholen in Schalkwijk en omgeving Schalkwijk, mede in relatie tot
het aanbod aan onderwijstypen en de huidige bezetting qua leerlingenaantallen,
leerlingstromen, leerlingenprognose en de verkenning van de wenselijke schaalgrootte van
VO-scholen.
- In hoeverre sluit de wens voor een VO-school in Schalkwijk aan bij de wens om segregatie
tegen te gaan en kansengelijkheid te bevorderen?
- Betrekken van het draagvlak onder partners/stakeholders in de wijk (po-scholen,
(jeugd)zorgpartners, wijkraad).
- De mogelijke realisatie Tienercollege/Junior College in de (nabije) toekomst.
- Is een extra VO-school haalbaar?
Tijdpad
- Het onderzoek moet aangeven, indien er gekozen wordt een VO school te realiseren, welke
stappen er nodig zijn om, wellicht op langere termijn, te komen tot een VO school in
Schalkwijk (inclusief alle tussenstappen zoals locatiekeuze, stedenbouw, RPO, wettelijke
procedures/ verplichtingen inzake een nieuwe VO-school, ontwerpproces etc.)?
- Welke stappen kunnen er op korte termijn genomen worden of welke alternatieven zijn er
voor de korte termijn?
- Het rapport wordt voor de zomer van 2021 opgeleverd.
3. Consequenties
Indien de resultaten van het onderzoek aanleiding zijn de wens voor een school voor voortgezet
onderwijs in Schalkwijk vast te leggen in bestuurlijk commitment, zullen de investeringskosten
hiervan aan de raad worden voorgelegd.
4. Vervolg
Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen die worden gedeeld met de commissie
samenleving.
5. Bijlagen
Geen.
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