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Vergaderdatum:  10 januari 2018 

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan onderwijs (564260) 

Onderwerp vraag: Leerlingenaantallen Voorgezet Onderwijs 

 
Mevrouw Boudewijnse van GroenLinks heeft tijdens ‘Het Gesprek’ de volgende vraag gesteld. 
 
Vraag 
Wat is de relatie van het aantal leerlingen van 1200 uit het oude convenant bij het voortgezet onderwijs (VO) 
en het aantal van 1300 dat genoemd wordt in het voorliggend Integraal Huisvestingsplan (IHP).  
 
Antwoord 
De genoemde aantallen  gelden HAVO/VWO leerlingen. Het oude convenant waarin de schoolbesturen 
hadden aangegeven dat er per school 1200 leerlingen geplaatst kunnen worden, ging uit van de huisvesting 
van maximaal 3600 leerlingen. In het raadsvoorstel van het Gooise Scholen Federatie ten behoeve van het 
Goois Lyceum (RV2015.043) waarnaar  wordt gerefereerd, staat dat de schoolbesturen instemmen met het 
opstellen van een nieuw convenant om een evenwichtige leerlingopbouw te garanderen. Zodat fluctuaties in 
leerlingenaantallen makkelijk worden opgevangen in de huidige voorzieningen. Voor wat betreft de prognoses 
van de drie HAVO/VWO scholen (Goois Lyceum, Willem de Zwijgercollege en het Sint Vituscollege) geldt dat 
de onderverdeling per school arbitrair is. Het aantal van 1200 was ingegeven op basis van het aantal 
aanwezige vierkante meters per school (inclusief een drempel van 10% bovenop de aanwezige capaciteit om 
de piek op te vangen). In een verklaring van geen bezwaar (bijlage bij het eerder genoemde raadsvoorstel) 
hebben de schoolbesturen zich gecommitteerd onderling afspraken te maken over de verdeling van leerlingen 
over deze scholen en deze vast te leggen in een nieuw convenant. In de periode na 2015 is er geen convenant 
tot stand gekomen, omdat het belangrijk werd gevonden eerst een IHP op te stellen. Nu dit IHP er ligt, moet in 
2018 een convenant worden opgesteld. 
 
Op 1 oktober 2016  waren er in totaal 3520 HAVO/VWO leerlingen. Zowel het Goois Lyceum als het Sint 
Vituscollege hadden meer dan 1200 leerlingen, zie hieronder.  

School Aantal leerlingen 

Willem de Zwijgercollege 1013 

Sint Vituscollege 1243 

Goois Lyceum 1264 

 
Momenteel is er normatief gesproken voldoende capaciteit aanwezig in de 3 scholen samen om het totaal 
aantal HAVO/VWO leerlingen nu en in de toekomst op te vangen over deze drie locaties (daling 
leerlingenaantallen). Aangezien er op 2 HAVO/VWO scholen meer dan 1200 leerlingen staan ingeschreven en 
de renovatieprojecten aantrekkende werking zullen hebben, is voor nu door de VO besturen onderling 
afgesproken dat de HAVO/VWO leerlingen per locatie het maximum aantal leerlingen van 1300 niet zal 
overschrijden. Deze afspraak is in ieder geval van toepassing tot en met de oplevering renovatie van de laatste 
HAVO/VWO school, dus de periode per heden tot en met naar verwachting het jaar 2025. Aangezien het 
aantal van 1200 al een piekbelasting is voor de  huidige capaciteit per school, dus eigenlijk geen optimale 
situatie. Echter het totaal aantal leerlingen zal niet meer zijn dan 3600 leerlingen (3 x 1200). Voor een gezonde 
continuïteit vanuit een passende huisvesting o.b.v.de huidige capaciteit (ruimtelijk en financieel, aangezien de 
scholen gaan renoveren) stellen we voor in het nieuwe convenant wederom het totaal aantal leerlingen delen 
door 3 plus een marge om fluctuaties op te vangen.  

 
 
 



Vanuit onze zorgplicht als gemeente gaan we gezien de piek die achter ons ligt niettemin akkoord met het 
aantal van 1300 leerlingen (tijdelijk) mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
- De gemeente stelt een vastgesteld convenant voorwaardelijk voor toekomstige huisvestingsaanvragen 

voor voorzieningen voor het voortgezet onderwijs; 
- De VO besturen stellen in 2018 een convenant op over de verdeling en plaatsing van het aantal 

HAVO/VWO leerlingen om uitbreidingen in m2 of dependances te voorkomen en door een evenwichtige 
spreiding een gezonde en kwalitatieve huisvestingsomgeving te realiseren binnen de huidige capaciteit 
(aanwezige m2 onderwijsruimten); 

- Het uitgangspunt hierbij is dat het aantal vierkante meters onderwijsruimte exclusief bewegingsonderwijs 
(huidige situatie) op deze 3 locaties niet verder zullen toenemen, zodat het totaal aantal HAVO/VWO 
leerlingen worden gehuisvest binnen de aanwezige capaciteit van de 3 HAVO/VWO scholen samen. 

 
Er is geen sprake van leegstand. De VO zullen grotendeels renoveren, Er is sprake van renovatie als alternatief 
voor nieuwbouw; indien (zie pagina 30 van het IHP): 
- het een karakteristiek gebouw betreft waarbij vervangende nieuwbouw niet gewenst is; 
- enkel een deel van het gebouw kwalitatief aangepakt dient te worden; 
- de ruimtelijke mogelijkheden van het bestaande gebouw opwegen tegen “verlies aan m²” en  
   exploitatielasten bij vervangende nieuwbouw.   
 
De projecten VO scholen staan gepland tot en met het jaar 2025 (inclusief uitloop). Ingeval van vervangende 
nieuwbouw o.b.v. de teldatum 1-10-2036 is de totale ruimtebehoefte HAVO/VWO scholen altijd nog groter 
dan de aanwezige capaciteit (wettelijke capaciteit) exclusief de drempel van 10% waarbinnen de afgelopen 
jaren leerlingen tijden de piek zijn opgevangen (zie ook uitleg raadsvoorstel ‘RV2015.043’, genoemd op pagina 
18 van het IHP).  
Prognose 2017

Brin Instelling Cap. Hfd. 2018 2025 2030 2035 2036 2037

14SM00 Goois Lyceum 7533 8363 7713 7484 7543 7572 7578

02EV W. De Zwijgercollege 7220 6968 6610 6404 6416 6439 6439

02UB St Vituscollege Bussum 7189 8442 8294 8040 8052 8076 8076

21942 23773 22617 21928 22011 22087 22093

3545 3348 3231 3245 3258 3259

Totaal

Ruimtebehoefte

Aantal leerlingen  
 
 
PS1 Naar aanleiding van een andere vragen in het Gesprek:  
Het IHP behelst een periode van 12 jaar en wordt naar verwachting iedere 4 tot 6 jaar geactualiseerd.  
 
PS 2 Ontbreken gegevens KMS:   
De Katholieke Montessorischool heeft na – Het gesprek – alsnog gegevens verstrekt , deze zijn verwerkt in de 
bijgevoegde factsheet en maken deel uit van het IHP. Deze informatie heeft niet geleid tot andere 
oplossingsrichtingen. 
 
 
Bijlage: - Factsheet Katholieke Montessorischool 
 
 

 
De naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Barbara Boudewijnse (GroenLinks) 
 

 


