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De vestiging van een tweede basisschool voor internationaal onderwijs in de Leidse regio
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Op 7 januari 2019 heeft het Leidse schoolbestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs en Speciaal
Onderwijs Leiden van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap toestemming gekregen
voor de bekostiging van een IGBO-afdeling. Het schoolbestuur heeft een businesscase laten
uitvoeren over de voorwaarden om een IGBO-afdeling met succes te kunnen starten en voert nu
overleg hierover met de gemeente Leiden. De gemeente Oegstgeest neemt ook deel aan dit overleg.
De gemeente Leiden heeft voor de huisvesting van de IGBO-afdeling een wettelijke zorgplicht en is
nu op zoek naar een geschikte locatie in de regio. Hiervoor is ook een locatie in Oegstgeest in beeld.
ln deze brief informeren wij u over het doorlopen proces en het vervolgtraject.
ln de raadsinformatiebrief 2078 / O38van25 september 2018 / week 39 hebben wij u laten weten
dat de Stichting Openbaar Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden) en de

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) bij het ministerie van Onderwijs Cultuur
en Wetenschap (OCW) een aanvraag hebben ingediend voor het starten van een afdeling
internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) bij één van de onder hun gezag vallende scholen.
Deze aanvraag heeft de gemeente Oegstgeest samen met de gemeente Leiden door middel van een
supportbrief ondersteund. Ook basisschool Elckerlyc uit Leiderdorp en het Rijnlands lyceum, die
beiden een afdeling internationaal onderwijs hebben, ondersteunden deze aanvraag.

Aanleiding
Verkenningen in de Leidse regio hebben geleid tot het besef dat inzet op internationalisering van
groot belang is. Zowel bij het regionale bedrijfsleven (bio science park)als bij kennisinstellingen als
het LUMC, de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden, is sprake van toenemende
internationalisering. Dit is terug te zien in het groeiende aantal internationale kenniswerkers in deze
regio. De beschikbaarheid van internationaal onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor een
daadwerkelijke verhuizing naar Nederland. Met een nieuwe internationale school vormt onderwijs
geen belemmering meer voor internationale ondernemingen om zich hier te vestigen. Een
onderzoek verricht door de gemeente Den Haag voor de brede regio Leiden, Delft en Den Haag naar
de behoefte aan en de toekomst van het lnternationaal onderwijs ondersteunt de conclusies van een
eerder onderzoek naar de behoefte aan internationaal basisonderwijs in de Leidse regio door
economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio. Daarnaast benadrukt het Haagse onderzoek het
belang van voldoende internationaal onderwijs voor het versterken van het vestigingsklimaat
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Basisschool Elckerlyc in Leiderdorp heeft een afdeling internationaal onderwijs maar beschikt over
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onvoldoende ruimtelijke capaciteit om aan de groeiende behoefte te kunnen voldoen. Een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden door Decisio in2077,
concludeert dat een aanvullende IGBO-voorziening in de Leidse regio in potentie levensvatbaar is. ln
het beleidsakkoord 2O!8-2O22van de gemeente Leiden is daarom opgenomen dat de
mogelijkheden om een nieuwe internationale school te openen worden onderzocht.
Op basis van het onderzoek door Decisio hebben er in 2077 gesprekken plaatsgevonden met de
gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk en Leiden. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat
twee gemeenten, Oegstgeest en Leiden, als kandidaat vestigingsplaatsen over bleven. Ook is
gesproken met de schoolbesturen voor het basisonderwijs waarbij de basisschool Elckerlyc nauw is
betrokken. Na meerdere overleggen hebben PROOLeiden en Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest (OPOO) gezamenlijk het initiatief genomen om voor zowel Leiden als Oegstgeest de
mogelijkheden voor een IGBO school te onderzoeken. Dit onderzoek heeft in 2018 geresulteerd in
een aanvraag voor het starten van een afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)
bij één van de onder hun gezag vallende scholen. Aan de stuurgroep, die het initiatief voor een IGBO
afdeling begeleid, nemen onder meer ambtenaren van gemeente Leiden en gemeente Oegstgeest
deel.

Onderzoek financiële haal baarheid
PROOLeiden heeft in samenwerking met OOGO in 2018 aan B&T organisatieadvies de opdracht
gegeven voor het uitvoeren van een businesscase om te onderzoeken of een IGBO afdeling
financieel rendabel kan worden geëxploiteerd. Op basis van ervaring elders is gebleken dat voor een
financieel rendabele school een leerlingenaantal van 100 á 150 gewenst is. ln de businesscase is een
rekenmodel opgesteld en dat is toegepast op twee scenario's. Het betreft allereerst een'Meest
voorzichtige' raming van 15 naar 120 leerlingen in acht jaar tijd. Vervolgens is gerekend met een
'realistisch' scenarío van 35 naar 400 leerlingen in acht jaar tijd. ln het meest voorzichtige scenario
wordt na zeven jaar het punt bereikt waarop de kosten en baten aan elkaar gelijk zijn. ln het
realistische scenario is al na twee á drie jaar het break-even punt mogelijk; daarna ontstaat een
positieve exploitatie die ruimte laat voor investeringen bijvoorbeeld in de huisvesting.
Huisvesting
Als onderdeel van het onderzoek naar de haalbaarheid voor het starten van een IGBO-afdeling
worden nu de huisvestingsopties onderzocht. ln eerste instantie wordt hierbij gedacht aan tijdelijke
huisvesting zodat kan worden gemonitord hoe de nieuwe IGBO zich ontwikkelt. Hiertoe worden
mogelijkheden onderzocht in de gemeente Leiden en Oegstgeest voor zowel de korte termijn als de
lange termijn. Mocht de conclusie zijn dat de meest geschikte huisvesting in Oegstgeest ligt dan kan
voor deze mogelijkheid worden gekozen. Dit gebeurt echter alleen als de definitieve consequenties
en verdeling van de kosten bekend zijn en uw raad hiermee akkoord gaat.

Risico's gemeente
ln het B&T rapport worden voor de gemeente twee risico's voorzien:
voor de dekking van de aanloopkosten in het exploitatietekort van de school in de startfase
moet het schoolbestuur met de gemeentes sluitende afspraken maken.
de gemeentes moeten budget beschikbaar stellen voor huisvesting (tijdelijk en permanent) en
de kosten voor eerste inrichting.
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Momenteel onderzoekt gemeente Leiden in gezamenlijkheid met de gemeente Oegstgeest naar
mogelijkheden voor het dekken van de projectkosten en de kosten voor huisvesting. Het gaat hierbij
om de mogelijkheden van externe financiering door Economie 71, Holland Rijnland en de Provincie
Zuid-Holland en over de bereidheid en de mogelijkheid van de beide gemeenten om bijte dragen aan
deze voorziening.
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Besluitvorming
Ons college bindt zich pas aan financiële verplichtingen inzake de vestiging van een tweede IGBOafdeling in de Leidse regio nadat uw raad hier mee heeft ingestemd.

Uitnodiging
Het college nodigt uw raad graag uit voor een informele bijeenkomst in maart om u inzicht te
geven in de betekenis van internationaal onderwijs in de Leidse regio. ln deze bijeenkomst, bij
voorkeur gezamenlijk met de raadsleden uit Leiden, geven de betrokken schoolbesturen u hierover
een presentatie. Wij verwachten u dan tevens te kunnen informeren over de opties om de school te
huisvesten.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Supportbrief gemeente Leiden en gemeente Oegstgeest, 27 september 2018
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