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Voorwoord 

Met trots presenteren wij u in deze Voortgangsrapportage Masterplannen Onderwijshuisvesting Utrecht 

2013 de goede resultaten van de aanpak van onze stedelijke meerjarenprogramma's voor 

onderwijshuisvesting. Dat raakt in de stad Utrecht ruim 43.000 schoolgaande kinderen. Er zijn 200 

schoolgebouwen bij betrokken waarvoor circa 130 projecten worden uitgevoerd over een periode van in 

totaal 10 jaar. Daarnaast bouwen we met de Utrechtse schoolbesturen gestaag aan steeds meer nieuwe 

schoolgebouwen in Leidsche Rijn.  

Juist tijdens de zwaarste crisisjaren investeert de stad fors in schoolgebouwen zodat ze functioneel, 

modern met een goed binnenklimaat weer een lange tijd mee kunnen en er geen achterstallig onderhoud 

meer is. Afgelopen vier jaren, tijdens het dieptepunt van de crisis, hebben we ruim €100 miljoen 

geïnvesteerd in schoolgebouwen. Dit is een flinke en zeer welkome impuls geweest voor de bouwsector. 

In bijna alle wijken is de bouw van nieuwe scholen nu daadwerkelijk zichtbaar geworden. Afgelopen jaar is 

ook gestart met bouwen in de krachtwijken Overvecht en Kanaleneiland en is een eerste nieuw 

schoolgebouw gereed. Komend jaar zal nog een zestal nieuwe schoolgebouwen volgen, waarmee ook in 

deze wijken de scholen in hun huisvesting klaar zijn voor de toekomst.  

Enkele hoogtepunten van afgelopen jaar waren de opening van het multifunctionele kindercluster met drie 

basisscholen aan de Duurstedelaan, vier nominaties van schoolgebouwen voor de Energieprijs met de Anne 

Frankschool als winnaar en de steenlegging bij STIP VSO aan de Europalaan (voor speciaal onderwijs).  

 

Utrecht bouwt aan betere onderwijshuisvesting 

In deze Voortgangsrapportage leest u opnieuw over de vorderingen op het gebied van onderwijshuisvesting 

uit het afgelopen jaar (medio 2012-medio 2013). Het gaat om de voortgang van: 

- het Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor de bestaande stad 

- en de onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn.  

Het Masterplan Voortgezet Onderwijs is gereed, op de bouw van het Gerrit Rietveld College na. Hoofdstuk 2 

in deze rapportage geeft volledigheidshalve de stand weer van dit laatste en nog af te ronden project en 

financiële verantwoording van het Masterplan Voortgezet Onderwijs.  

In hoofdstuk 3 en 4 wordt de voortgang gepresenteerd van respectievelijk het Masterplan Primair en 

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs en de onderwijshuisvesting Leidsche Rijn. Hierin wordt in volle vaart 

gebouwd en opgeleverd en komt voor de bestaande stad de eindfase in beeld. Circa 60% van het 

masterplan is gereed en dat is eind 2013 bijna 80%. De focus ligt nu vooral op het aanbesteden van 

de laatste 20%, uiterlijk vóór eind 2014. 

In Leidsche Rijn loopt de onderwijshuisvesting weer in de pas met de behoefte en blijven we alert op 

de ontwikkelingen in de leerlingenaantallen.   

Kortom, in Utrecht leveren schoolbesturen en hun directies met de gemeente de afgelopen paar jaar 

gezamenlijk forse prestaties in de onderwijshuisvesting. 
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Financieel beeld  

 

Evenals vorig jaar blijkt uit deze rapportage dat er voldoende financiële dekking beschikbaar is om alle 

geprogrammeerde voorzieningen uit te voeren en kan de uitvoering daarvan in volle vaart door. 

 

De opbouw in deze rapportage is als volgt:  

Deel 1: Masterplan Voortgezet Onderwijs met financieel overzicht blz 4 

Deel 2: Zevende voortgangsrapportage Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs blz 9 

Deel 3: Vijfde voortgangsrapportage en actualisatie referentiekader Leidsche Rijn blz 30 

Bijlagen, gedeeltelijk geheim blz 38  

 

De delen 1 en 2 hebben financiële dekking binnen de Masterplannen. De geplande onderwijsvoorzieningen 

in Leidsche Rijn halen hun dekking uit het referentiekader Leidsche Rijn. In 2008 heeft de gemeenteraad 

besloten de actualisatie van het referentiekader aan de vakafdelingen zelf over te laten, waarbij de 

financiële verantwoording jaarlijks integraal via concern financiën zal verlopen. 

 

September 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van het Gerrit Rietveld College nemen alvast een aanloop naar de nieuwbouw (site GRC)
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Masterplan Voortgezet OnderwijsMasterplan Voortgezet OnderwijsMasterplan Voortgezet OnderwijsMasterplan Voortgezet Onderwijs    
 

 

 

Artist impression Gerrit Rietveld College, Atelier PRO Den Haag 
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1  Verantwoording  

 1.1 Stand van zaken en voortgang Masterplan Voortgezet Onderwijs 

 

 

Gerrit Rietveld College:  

De bouw van het Gerrit Rietveld College verloopt 

volgens planning en zal in het najaar het hoogste 

punt bereiken. Naar verwachting is het nieuwe 

schoolgebouw zomer 2014 gereed.  

Daarmee is het laatste project voor het 

Masterplan Voortgezet Onderwijs (VO) afgerond. 

Het Masterplan heeft uiteindelijk dertien jaren 

geduurd van plan, via uitvoering tot de 

afronding.  

 

 

 

 

 

     Artist impression Gerrit Rietveld College 

 

 

-   UNIC gymzaal: UNIC zal, zoals ook oorspronkelijk in het Masterplan was bedacht, gebruik kunnen 

blijven maken van de gymnastiekfaciliteiten van Nieuw Welgelegen. Daarmee is het nieuwbouwproject 

voor een aparte nieuwe gymzaal voor UNIC nu komen te vervallen.  

 

 

1.2 Financiële wijzigingen 

 

Tot alle projecten uit het Masterplan VO zijn afgerond, worden in deze paragraaf de belangrijkste financiële 

wijzigingen weergegeven.  

 

Vorig jaar hebben wij op deze plek aangegeven dat het financiële beeld voor het Masterplan VO  

€ 92,9 miljoen uitgaven en € 92,9 miljoen dekking. Het saldo was daarmee nihil. 

 

Ten opzichte van deze bedragen doen zich twee positieve financiële wijzigingen voor:   

 

- De dekking neemt toe met € 0,3 miljoen vanuit de opbrengsten van vrijvallende locaties. Dit is een 

resultante van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG 2013). Het heeft voornamelijk te maken 

met een opwaartse bijstelling van de opbrengstraming. Daarnaast is er een licht voordeel als gevolg van de 

renteverlaging van 5 naar 4%. Er blijven risico's van kracht aangezien nog niet alle woningen verkocht zijn 

en de verkoop vaak moeizaam verloopt. Een ander risico is dat opbrengsten later beschikbaar komen dan 

benodigd voor de afronding van dit Masterplan.   
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- Een tweede financiële wijziging ontstaat door het vervallen van een nieuwe gymzaal voor UNIC 

waardoor een reservering van € 0,8 miljoen vrijvalt. Dit budget wordt gereserveerd voor dekking ten 

behoeve van het Integraal Huisvestingsplan. 

 

Het nieuwe financiële beeld voor het Masterplan VO bedraagt: € 92,0 miljoen uitgaven en € 92,3 

miljoen dekking. Het saldo bedraagt hiermee op dit moment een kleine 3 ton positief. 

 

 

2 Onderwijsambities  

Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente de afgelopen jaren invulling gegeven aan de navolgende 

ambities.  

 

Utrechtse school  

De Utrechtse school is vanaf augustus 2012 tijdelijk aan de Wittevrouwenkade ondergebracht. Het college 

heeft in het kader van de voorjaarsnota 2013 besloten de DUS in de Wittevrouwenkade langer te hand-

haven. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de tijdelijke huisvestingssituatie daar kan worden 

verlengd.  
 

Internationale schakelklas (ISK)  

De ISK is een voorziening die een zeer fluctuerend aantal leerlingen kent met een doelgroep die bovendien 

ook verandert. De school is samen met het Praktijkonderwijs gehuisvest aan de Bohèmedreef. Met de 

schoolbesturen is overeengekomen dat de huisvestingsnorm voor de ISK-leerlingen gebaseerd is op 

Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Dit omdat de bekostiging van de school vanuit het Rijk ook zo is 

georganiseerd. Met deze verandering kunnen alle ISK-leerlingen tot een maximum van 350 leerlingen 

gehuisvest worden. Dit vraagt echter wel aanpassingen in het gebouw zelf. Voordeel hierbij is dat daarmee 

ook de noodzakelijke investeringen in het binnenklimaat tegelijkertijd meegnomen kunnen worden. De 

planning en programmering ervan kan plaatsvinden in 2014. 
 

Internationale School  

De Internationale School is in 2012 gestart in tijdelijke huisvesting aan de Notebomenlaan voor een 

proefperiode van drie jaar met het idee en de ambitie van Provincie, de Universiteit, de gemeente Utrecht en 

de schoolbesturen om te komen tot permanente huisvesting. Deze ambitie wordt, ook vanuit het 

werkgelegenheidsoffensief (met Werk & Inkomen en Economische Zaken van de gemeente Utrecht) 

versterkt. De huidige stand van zaken is dat de Internationale School sneller groeit dat in de businesscase 

was voorzien. Daarom worden er op dit moment onderzoeken gedaan om de school permanent te kunnen 

huisvesten voor 600 leerlingen.  
 

Financiering 

Voor de uitvoering van wettelijke taak (groei leerlingen voortgezet onderwijs) is in totaal € 10,9 miljoen en 

een budget van € 2,9 miljoen beschikbaar voor de ISK/La Bohèmedreef. Voor de overige ambities (Utrechtse 

school en de Internationale school) is vooralsnog geen geld beschikbaar.  

 

Ontwikkelingen Voortgezet Onderwijs  

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs groeit nog steeds in Utrecht. Tot 2017 is in de bestaande 

schoolgebouwen voldoende capaciteit beschikbaar om die groei op te vangen. Samen met de 

schoolbesturen worden de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs nauwgezet in de gaten gehouden om 

ook na 2017 voldoende en adequate huisvesting te hebben. We zullen daar gezamenlijk strak op sturen. 
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Integraal huisvestingsplan  

Net als in het primair onderwijs lijkt een integrale meerjarige aanpak ook voor het voortgezet 

onderwijs een goede werkwijze en van belang om door te zetten. We gaan na of één Integraal 

Huisvestingsplan voor zowel basis, als voortgezet en speciaal onderwijs, voor zowel Leidsche Rijn als 

de bestaande stad een bruikbaar en praktisch instrument kan zijn. Dit wordt besproken en 

afgestemd met de schoolbesturen. In het voorjaar 2014 verwachten wij u een uitgangspuntennotitie 

te kunnen presenteren en deze vast te laten stellen. Dat geeft richting aan en kader voor de 

huisvestingsaanvragen voor 2015/2016, het eerste jaar dat een Integraal Huisvestingsplan het 

meerjarig perspectief en kader biedt. 
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1 Inleiding 

Vertrekpunt 

Het Masterplan PO en (V)SO is eind 2006 door de raad vastgesteld.  

De stad Utrecht telde 97 scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, ondergebracht in 176 

gebouwen. Veel van die gebouwen voldeden door technische en/of functionele tekortkomingen niet meer 

aan de actuele onderwijskundige eisen. Aangezien Utrecht groeit en verjongt was er alle aanleiding om die 

situatie aan te pakken en te verbeteren.  

Het Masterplan is een inventarisatie van alle beoogde maatregelen waarmee schoolgebouwen zodanig 

worden aangepakt dat de stad eind 2015 voor komende generaties over adequate en toekomstbestendige 

onderwijshuisvesting beschikt. Daarmee zou een inhaalslag worden gemaakt, waarna weer een periode van 

een 'normale' huisvestingsopgave aanbreekt met reguliere groei en onderhoud. 

 

Het plan telde in 2007 zo’n 140 maatregelen, uiteenlopend van onderwijskundige vernieuwing tot 

nieuwbouw op een andere locatie. De totale investering voor al die maatregelen bedroeg toen € 120 

miljoen. Voor de gehele opgave is een periode van acht jaar aangehouden. 

 

2 Doelstellingen  

Vier doelstellingen van het Masterplan PO en (V)SO  worden via de huisvestingsopgave gerealiseerd:  

1  Bouwtechnisch goed onderhouden schoolgebouwen  

2  Schoolgebouwen passend bij onderwijskundige vereisten 

3  Schoolgebouwen zijn toegerust op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

4  MFA's  zijn toegerust op Forum (= Brede School) 

 

Deze doelstellingen zijn hieronder concreet gemaakt:  

 

Doelstellingen masterplan  

 

 

Indicatoren 

1 Bouwtechnisch goed 

onderhouden 

schoolgebouwen 

- geen achterstallige onderhoudsopgave meer bij 

schoolgebouwen in Utrecht 

2 Schoolgebouwen 

passend bij onderwijs- 

kundige vereisten 

- goed binnenklimaat, VVE, ouderlokaal, speellokaal, MFA en 

BSO (uitwerking in volgende tabel) 

3 Schoolgebouwen zijn 

toegerust op Voor- en 

Vroegschoolse Educatie 

(VVE) 

- goed binnenklimaat, VVE, ouderlokaal, speellokaal, MFA en 

BSO (uitwerking in volgende tabel) 

4 Multifunctionele 

Accommodaties ook 

geschikt voor Brede 

School 

- voor de nu acht potentiële Multifunctionele Accommodaties 

(MFA= te clusteren scholen met plusfuncties voor de wijk) is 

aangegeven welke functies en gebruikers er zijn, welke 

kenmerken de MFA heeft en waar de meerwaarde/buurtfunctie 

uit blijkt  
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ad 1 Bouwtechnisch goed onderhouden schoolgebouwen 

Schoolgebouwen moeten minimaal voldoen aan het Bouwbesluit. De omvang van de scholen (vierkante 

meters) is gebaseerd op de Vereniging van Nederlandse Gemeenten-normen, inclusief onderwijskundige 

vernieuwingen. Hierop formuleert Utrecht geen specifieke extra eisen.  

Met het Bouwbesluit 2012 zijn voor het binnenklimaat intussen eisen gesteld die verder gaan dan de 

Utrechtse ambitie voor binnenklimaat. Het Bouwbesluit is daarmee leidend geworden voor de kwaliteit van 

het te realiseren binnenklimaat. Scholen kunnen elk jaar voor het Huisvestingsprogramma een 

onderhoudsaanvraag indienen. Vanaf 2015 vindt een doordecentralisatie plaats voor het (buiten)onderhoud 

aan scholen in het PO en (V)SO. Daarmee verdwijnt de gemeentelijke bemoeienis en verantwoordelijkheid 

voor het onderhoud 

 

 

ad 2 & 3 Onderwijskundige vereisten  

De wettelijke taak die bij de gemeente ligt, is het zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting. Utrecht 

streeft naar een kwaliteitsniveau dat hoger ligt dan de minimum vereisten. De gemeente investeert dan ook 

zelf in de kwaliteit van onderwijsgebouwen. De ambities die wij nastreven zijn: goed binnenklimaat, Voor- 

en Vroegschoolse Educatie (VVE), ouderlokalen, en multifunctionaliteit (MFA), bij elke school een inpandig 

speellokaal en mogelijkheden voor BuitenSchoolse Opvang (BSO). De gemeente biedt de mogelijkheid, door 

extra financiële middelen ter beschikking te stellen, de gebouwen aan te passen aan deze onderwijskundige 

vereisten.  

 

Naast de gemeentelijke ambities stellen schoolbesturen hun eigen situatiespecifieke wensen en eisen aan 

de schoolgebouwen. 

De schoolbesturen zijn in de meeste gevallen zelf bouwheer; ze maken ook zelf keuzes voor de inrichting 

van hun scholen zolang deze aan de eisen voldoet waar bouwwerken aan worden getoetst in het kader van 

benodigde vergunningen en verordeningen (onder andere Bouwbesluit, Verordening Voorzieningen 

Onderwijshuisvesting). 

 

ad 4 MFA  

Hoe meten we in welke mate deze Utrechtse ambities worden gerealiseerd? 

Per project is in beeld gebracht welke voorzieningen vanuit het Masterplan zijn/worden gerealiseerd (zie 

daarvoor het uitvoeringsschema en programma die als bijlagen E respectievelijk B (geheim) zijn 

bijgevoegd). Dit geeft inzicht in de aantallen, voorzieningen en middelen die aan deze projecten zijn 

gekoppeld.  

 

 

Ambities Utrechtse variant 

 

 

Indicator of wijze van meten 

Goed binnenklimaat 100% van de aangepakte scholen met nieuwbouw, uitbreiding en renovatie 

VVE Streefgetal voor gehele Masterplan is 25 lokalen 

Ouderlokalen Streefgetal voor gehele Masterplan is 15 lokalen  

Speellokalen Aantal situaties waar een speellokaal is gerealiseerd 

BSO Aantal situaties waarin de markt geen BSO-voorziening realiseert/kon 

realiseren en gemeente is verzocht te financieren 

MFA  Aantal situaties waar behoefte/meerwaarde is aan een MFA 

 

Binnenklimaat 

Alle nieuwe schoolgebouwen, uitbreidingen en renovaties in het Masterplan worden voorzien van een goed 

(niveau B) binnenklimaat conform het Programma van Eisen Binnenmilieu van de gemeente Utrecht. 
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VVE & ouderlokalen 

Voor VVE (en ouderlokalen) is budget beschikbaar gesteld voor de periode 2010-2014. Om exploitatie van 

groepen mogelijk te maken is het nodig de voorzieningen op peil te brengen. Bij ontwikkeling van nieuwe 

schoolgebouwen wordt gekeken of het wenselijk is om VVE aan te bieden en zonodig meegenomen in de 

programmering van het Masterplan. Ter bevordering van ouderparticipatie, met name bij voorscholen, 

worden ouderlokalen gerealiseerd, gekoppeld aan het scholencomplex. 

 

Speellokaal 

De ambitie is dat elke school na afronding van het Masterplan beschikt over (een) inpandig(e) speellokalen. 

Bij afronding van het Masterplan zullen alle Utrechtse basisscholen die permanent zijn gehuisvest, op één 

na1, beschikken over een inpandig speellokaal.  

 

 
Kinderen van de BSO Hoograven  

 

BSO 

Voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) is afgelopen jaren een tekort weggewerkt. In achttien situaties is de 

gemeente als financier betrokken geweest (via marktconforme kostendekkende verhuur). Dit gebeurde waar 

de markt zelf geen BSO-voorziening kon realiseren en de gemeente is verzocht hierin als financier op te 

treden. 

In alle nieuw- en verbouwprojecten in het Masterplan PO, VO en Leidsche Rijn is de BSO actief 

meegenomen, goed voor circa 1.100 kindplaatsen. Waar en in welke omvang dit is gebeurd, staat in het 

uitvoeringsschema (bijlage E).  

Op dit moment is geen sprake meer van grote tekorten aan kinderopvang voor BSO. De schoolbesturen en 

de BSO-organisaties kunnen dit weer zelf reguleren. Om die reden zal de financiering weer moeten 

                                                           
1 De Pijlstaart aan de Amsterdamsestraatweg 1 gebruikt voor het bewegingsonderwijs van de onderbouw de 

naastgelegen gymnastiekzaal. Uitbreiding met een speellokaal gaat op deze binnenstedelijke locatie ten 

koste van de buitenruimte, het schoolplein. 
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plaatsvinden door de betrokken BSO-partijen. De gemeente blijft zich inzetten en haar medewerking 

verlenen om BSO (in dubbelgebruik) in scholen te huisvesten.  

Uit recente prognoses blijkt dat de BSO in 2012 nog wel gegroeid is, maar dat de groei minder groot is dan 

de jaren daarvoor. Verwacht wordt dat dit beeld zich voortzet in 2013. Ook bij een minder grote vraag en in 

de toekomst wellicht zelfs dalende vraag, is dubbelgebruik voor ondernemers een aantrekkelijke manier om 

te huisvesten. 

De aanname in dit Masterplan was tot dusver dat investeringen in BSO gedekt worden uit huurinkomsten. 

Uit de laatste ontwikkelingen in prognoses BSO kan de conclusie getrokken worden dat de dekking vanuit 

huuropbrengsten minder hard is dan waar eerder vanuit is gegaan. Dit leidt tot een financieel risico, 

aangezien alternatieve verhuur van BSO-lokalen in onderwijsgebouwen aan restricties is gebonden. Om te 

voorkomen dat toekomstige onderwijsprojecten komen te lijden onder de BSO-investeringen, wordt een 

deel van de BSO-investeringen in dit Masterplan voorzien van risicodekking. In totaal heeft onderwijs € 8,8 

miljoen geïnvesteerd in BSO. Hiervan maakt € 4,7 miljoen deel uit van dit Masterplan (de overige € 4,1 

miljoen betreft Voortgezet Onderwijs en Leidsche Rijn). In deze Voortgangsrapportage is voor dit risico voor 

25% van de totale uitgaven, te weten, € 2,2 miljoen, een dekking voorzien. 

 

MFA's in het Masterplan 

Partijen kunnen wanneer dat een meerwaarde heeft ook gezamenlijk in een gebouw/huisvesting worden 

ondergebracht; een zogenoemde Multifunctionele Accommodatie (MFA). Die mogelijkheid wordt ook met 

dit Masterplan geboden; multifunctionele huisvesting waar in principe ook een buurtfunctie in gehuisvest 

is. Met de start het Masterplan is geen definitie vastgesteld wat precies onder een MFA wordt verstaan en 

aan welke criteria moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking te komen. Acht projecten2 worden nu 

aangemerkt als potentiële MFA’s waar extra investeringsbudget voor is gereserveerd. Vooraf zijn geen 

kaders gesteld voor het toetsen en beoordelen van die meerwaarde en is daarin vrijheid geboden aan 

partijen die gezamenlijke huisvesting nastreven. 

Voor de te realiseren MFA’s (te clusteren scholen met plusfuncties voor de wijk) zal in deze rapportage 

weergegeven worden wat dat inhoudt (welke functies, gebruikers, welke kenmerken de MFA heeft en wat 

onder meerwaarde wordt verstaan).  

 

Stand van zaken 

De eerste MFA van dit Masterplan is vlak voor de zomervakantie opgeleverd aan de Duurstedelaan en biedt 

onderdak aan drie basisscholen, met een sportzaal, kinderopvang en een tafeltennisvereniging. Het is een 

intensief traject geweest met betrokken partijen waarin met elkaar de nodige hobbels zijn genomen. Alle 

partners zijn nu positief over pand . De opening van het gebouw was daarom ook een mooi en markant 

moment. Over het beheer en de exploitatie wordt met betrokken partijen nog intensief overleg gevoerd. 

 

 
Brede School (MFA) Hoograven aan de Duurstedelaan 

 

                                                           

2 Zes kinderclusters Overvecht, Hart van Zuid en Duurstedelaan.  
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Het kindercluster Hart van Zuid is met de planontwikkeling nagenoeg gereed en maakt zich op voor de 

aanbesteding en het bouwproces. 

Ook in Overvecht is de vooruitgang met clusters intussen zichtbaar; aan het cluster Op Dreef wordt druk 

gebouwd met als doel om dit eind van het jaar gereed te hebben. Het (gesplitste) cluster Neckardreef/ 

Wezerdreef is bezig met de afronding van de planontwikkeling en voorbereiding tot de gunning 

respectievelijk het Definitief Ontwerp. 

De planontwikkeling voor Teun de Jager en Ibisdreef is gevorderd tot vlak voor de aanbesteding. 

Het laatste cluster in de planning voor Overvecht is Gagel Noord (Johannesschool van de Pagodedreef en 

OBS Beiroetdreef). Over de stand van dit project bent u uitvoerig per brief geïnformeerd in juli. Voor dit 

cluster is tevens de conclusie getrokken dat oplevering voor eind 2015 onmogelijk is geworden gezien de 

benodigde tijd voor onderzoek, bestuurlijke besluitvorming, planontwikkeling en het bouwen van deze 

complexe opgave. Zodra de inpassingsstudie resultaten heeft opgeleverd, volgt bestuurlijke afstemming en 

besluitvorming eind 2013/begin 2014 over of, en zo ja hoe hiermee verder te gaan.  

 

Overzicht MFA's in Masterplan PO en (V)SO 

 

MFAMFAMFAMFA    Andere partijenAndere partijenAndere partijenAndere partijen    Meerwaarde/ Meerwaarde/ Meerwaarde/ Meerwaarde/ 

buurtfunctiebuurtfunctiebuurtfunctiebuurtfunctie    

Stand van Stand van Stand van Stand van 

ontwikkelingontwikkelingontwikkelingontwikkeling    

Duurstedelaan: 

3 scholen 

Spelenderwijs 

Utrecht, KMN Kind & 

Co, Utrechtse 

Tafeltennisvereniging  

Ouderlokaal en 

sportvoorziening 

Opgeleverd juni 2013 

Hart van Zuid: 2 

scholen 

Saartje en Doenja, 

Welzijn 

'Hele dag school' 

met buurt- en 

ouderlokaal  

Planontwikkeling: 

Bestekfase is 

afgerond, oplevering 

december 2014 

Gagel Noord: 2 

scholen 

- (nog) niet bekend Beide scholen 

willen graag 

geclusterd een 

MFA vormen 

Initiatieffase: 

Definitieve locatie 

moet nog worden 

bepaald, oplevering 

binnen de Masterplan-

periode niet meer 

mogelijk 

Ibisdreef: 2 

scholen 

Spelenderwijs Ouderlokaal Planontwikkeling: VO- 

fase, oplevering 3e  

kwartaal 2015 

Teun de Jager: 2 

scholen 

Ludens en De Bram  Buurthuis, 

ouderlokaal 

Planontwikkeling: VO- 

fase, oplevering   3e 

kwartaal 2015   

Neckardreef: 1 

school 

geclusterd 

- (nog) niet bekend Ouderlokaal Planontwikkeling: 

Bestek, oplevering 

augustus 2014  

Wezerdreef: 

stand alone 

- (nog) niet bekend Dubbel 

speellokaal met 

buurtfunctie 

Planontwikkeling: 

DO, oplevering 

december 2014  

Dianadreef: 1 

school 

geclusterd 

- (nog) niet bekend Dubbel 

speellokaal met 

buurtfunctie 

Planontwikkeling: 

Design&Build; VO-fase 

en aanbesteed, ople- 

vering december 2013 
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3 Voortgang 

 

3.1 Stand van zaken  

Programma 

Na zes en half jaar hard werken staat de uitvoering van het Masterplan PO en (V)SO er goed voor. Na de 

aanvankelijk moeilijke start en vertraging in de eerste jaren van het Masterplan, is met een speciale 

Versnellingsaanpak een ommekeer bereikt vanaf 2011. In 2012 concludeerden we dat deze werkwijze heeft 

gewerkt en daarmee een aanzienlijk deel van de eerder opgelopen achterstand is weggewerkt. Met de 

Versnellingsaanpak 2012-2014 'naar de eindsprint' zetten we deze aanpak voort. Hiermee behouden we de 

voordelen van een verbeterde werkwijze en realiseren we ook echte versnellingen (doordat projecten eerder 

gerealiseerd worden dan aanvankelijk gepland).     

Met de zevende voortgangsrapportage voor het Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs kijken we terug 

op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar afgezet tegen de doelstellingen, planning, programmering en 

ambities en geven we ook een doorkijk naar de periode na afronding van het Masterplan. 

De laatste paragraaf geeft een korte vooruitblik op de kaders voor onderwijshuisvesting na de 

Masterplanperiode.  

 

Het Masterplan PO en (V)SO is medio 2013 voor 60% gereed, dat wil zeggen gerealiseerd, met nog 14% in 

aanbouw en 19% in voorbereiding (ontwerpfasen).  

Eind 2013 zal naar verwachting bijna 80% van de 100 projecten gereed zijn.  
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Als de verwachtingen uitkomen zal eind 2014 slechts een klein aantal, nog geen 10%, van alle 

Masterplanprojecten een jaar extra nodig hebben ten opzichte van de oorspronkelijke planning van het 

gehele Masterplan. Na zo'n moeizame start in de beginjaren van dit programma zijn we blij met dit 

resultaat. 

 

Een overzicht van alle projecten/voorzieningen is opgenomen in het zogenoemde uitvoeringsschema. Dit 

schema is bijgevoegd als bijlage E. 

 

 

De Utrechtse ambities in realisatie: 

 

Ambities Utrechtse 

variant 

Indicator of wijze van meten 

 

Stand medio 2013 

 

Goed 

binnenklimaat 

100% van de aangepakte scholen met 

nieuwbouw, uitbreiding en renovatie 

In alle projecten wordt een goed 

binnenklimaat gerealiseerd 

VVE Streefgetal voor gehele Masterplan is 

20 

20 VVE's zijn gerealiseerd, dan wel nu 

opgenomen in de plannen 

Ouderlokalen Streefgetal voor gehele Masterplan is 

14 

15 ouderlokalen zijn gerealiseerd, dan 

wel opgenomen in de plannen 

Speellokalen Aantal situaties waar een speellokaal is 

gerealiseerd 

35 speellokalen zijn gerealiseerd, dan 

wel opgenomen in de plannen  

MFA  Aantal situaties waar behoefte/ 

meerwaarde is aan een MFA 

9 situaties, waarvan 8 

onderwijshuisvestingsprojecten 

(overige project is de onderwijsfunctie 

toegevoegd maar niet leidend) 

BSO Aantal situaties waar de markt geen 

BSO-voorziening heeft 

gerealiseerd/kon realiseren en 

gemeente is verzocht te financieren 

In 18 projecten is BSO opgenomen in 

de plannen 

 

 

Succes Versnellingsaanpak 2011-2012  

De vertraging in de eerste jaren van de Masterplanperiode werd veroorzaakt door onder meer knellende 

budgetten in een gespannen aanbestedingsmarkt, te optimistische planningen voor de complexere 

projecten waar sprake is van samenwerking tussen meerdere partijen, stroperige interne procedures en een 

groeiende ambitie, waardoor aan projecten extra eisen/voorwaarden werden gesteld. Met de economische 

recessie van 2008 is de aanbestedingsmarkt veranderd. Dit gaf eind 2009 een impuls voor de zogenoemde 

Versnellingsaanpak om de vertraging maximaal in te lopen. 

Door inzet van de Versnelling is de vertraging voor 26 van de 41 projecten ingelopen. 

Daarmee was het doel van de Versnellingsaanpak ruimschoots gehaald. De evaluatie heeft in 2012 

uitgewezen dat zowel de schoolbesturen als de betrokken afdelingen van de gemeente, de meer efficiënte 

werkwijze en afspraken uit de Versnellingsaanpak willen voortzetten. 
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Versnelling 2012 - 2014: de eindsprint! 

Vanwege het succes van de eerste fase, is besloten om voor de eindsprint van het 

Masterplan Versnelling fase 2 op te stellen. Doelstelling van de Versnelling fase 2 is 

anders dan in de periode tot eind 2011. Er is niet alleen behoefte aan versnelling van 

bepaalde projecten, alle projecten uit het Masterplan moeten naar een afronding. Het 

resultaat moet zijn dat uiterlijk december 2015 de oplevering gepland staat. Daarna 

kan ook dit Masterplan financieel worden afgewikkeld en is de complete opgave uit 

2006 voltooid. 

 

Het doel van de tweede fase van de Versnelling is om eind 2015 in ieder geval 53 projecten opgeleverd te 

hebben. De projecten binnen de Versnellingsaanpak fase 2, worden in verschillende categorieën ingedeeld. 

Dit ziet er als volgt uit:   

 

 

 

Versnellingsaanpak (59  projecten)  

 

1   projecten die volgens planning verlopen (44) 

 

2   projecten die extra aandacht/capaciteit nodig hebben om het doel te halen (11) 

 

3   projecten waarvoor een maatwerkoplossing of intensieve sturing nodig is om de 

doelstelling te halen (4). 

4   projecten Leidsche Rijn, deze projecten vormen een aparte categorie. De projecten die 

binnen de looptijd van het Masterplan PO en (V)SO vallen, worden meegenomen in de 

Versnelling (7)  

 

 

 

Ad 1 Projecten die volgens planning verlopen 

Deze projecten zullen zonder extra maatregelen voor eind 2015 opgeleverd worden. Vanuit de Versnelling 

worden de projecten gemonitord op de voortgang.  

  

Ad 2 Projecten met extra aandacht/capaciteit 

Voor deze categorie projecten geldt dat er extra inzet vanuit de Versnelling geleverd zal moeten worden om 

het resultaat te halen. Die inzet zit in planningscapaciteit, extra sturing vanuit het Versnellingsteam en 

inzet vanuit StadsOntwikkeling. De projecten worden per kwartaal beoordeeld op de voortgang. Met inzet 

van genoemde maatregelen zijn de projecten kansrijk om de doelstelling te halen. De planningen van deze 

elf projecten wijzen er op dit moment op dat oplevering voor eind 2015 haalbaar is.  

 

Ad 3 Projecten met maatwerkoplossing en/of intensieve sturing 

In categorie drie zijn er vier projecten waarvan het onzeker/onduidelijk is of deze nog eind 2015 

opgeleverd kunnen worden. Het Versnellingsteam zal meewerken aan de zoektocht naar een 

maatwerkoplossing en sturen op planning. Door tijdig risico’s te signaleren, kunnen beheersmaatregelen 

worden getroffen en mogelijke kansen worden benut.  

Het gaat om: Gymzaal Nieuw Plettenburg (Rijnhuizenlaan), het Auris College (Boadreef), kindercluster Gagel 

Noord en lokalen Noordoost (Wevelaan).  

Bij de start van de tweede fase van de Versnelling, deden er nog 62 projecten mee op de weg naar de 

eindsprint. Daarvan zijn er twee vervallen: de school op het Veemarktterrein en een extra gymzaal in 

Overvecht. Deze projecten zaten alle twee in categorie drie.  
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Ad 4 Projecten Leidsche Rijn 

De projecten in Leidsche Rijn die binnen de looptijd van het Masterplan vallen, worden meegenomen met 

de Versnellingsaanpak zoals die geldt voor het Masterplan PO en (V)SO (werkwijze en kaders).  

 

Thema's, vraagstukken en wijzigingen in het Masterplan 

Deze paragraaf laat zien welke onderwerpen en wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van het 

Masterplan.  

    

Binnenmilieu 

In de vorige collegeperiode is (al) € 7.1 miljoen in het binnenmilieu geïnvesteerd. Dit bedrag is ingezet om: 

1) de helft van alle Masterplanprojecten voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen op 

niveau B (rapportcijfer 7)3[1][1] te kunnen opleveren; 

2) voor het uitvoeren van maatregelen bij Multifunctionele Accommodaties (MFA's) in Leidsche Rijn en  

3) voor een voorlichtingscampagne van de GG&GD.  

 

 

Gang en toiletruimte Anne Frankschool (duurzaam en energiezuinig)  

 

In het huidig collegeprogramma zijn (nog) extra middelen beschikbaar gesteld (tot 2012 was dat 2 miljoen). 

Deze worden ingezet voor maatregelen om nieuwe schoolgebouwen op niveau B te kunnen bouwen op het 

gebied van binnenklimaat en thermisch comfort (meerkosten bovenop de genormeerde bouwbudgetten), 

ventilatiesystemen en inregelbare verwarminginstallaties.  

 

Tot medio 2013 zijn hiermee 23 nieuw te bouwen schoolgebouwen van een goed binnenmilieu voorzien en 

de installaties van twee MFA's in Leidsche Rijn verbeterd. Aan het eind van deze collegeperiode zal zo'n 75% 

van de schoolgebouwen voorzien zijn van een goed binnenklimaat. Het tempo waarin de laatste 25% kan 

worden gerealiseerd is mede afhankelijk van de financiële keuzes die na 2014 worden gemaakt. Dit heeft te 

maken met het halveren van de collegeambities na 2014, zoals besloten in de Voorjaarsnota 2012. 

Kanttekening daarbij is dat in een aantal schoolgebouwen niveau B niet kan worden bereikt vanwege de 

specifieke bouw (monument) of externe eisen (zoals van de Welstandscommissie).  

 

                                                           
3[1][1]Het binnenklimaat in schoolgebouwen wordt geclassificeerd op drie niveaus conform de door 

SenterNovem ontwikkelde kwaliteitscriteria A, B of C: A (zeer goed: 8,5), B (goed: 7), C (acceptabel: 5,5). In 

Utrecht hanteren wij het Programma van Eisen Binnenmilieu. Hierin zijn de eisen van Senternovum 

overgenomen voor de onderdelen luchtkwaliteit en thermisch. 
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Milieuprijs 2012 voor de Anne Frankschool 

 

Energiezuinig 

Energiebesparende én binnenmilieumaatregelen in en aan bestaande schoolgebouwen, zullen tegelijk en 

geïntegreerd worden opgenomen in deze schoolgebouwen. Aansluitend op het nadere onderzoek van de 

binnenmilieumaatregelen voor in totaal veertig schoolgebouwen is ook in beeld gebracht welke 

energiebesparende maatregelen gelijktijdig met en aanvullend op de binnenmilieumaatregelen getroffen 

kunnen worden. De uitvoering hiervan is verdeeld over twee tranches. De eerste tranche van twintig scholen 

is reeds uitgevoerd. Eind 2013 zullen veertien scholen van de tweede tranche zijn voorzien. In 2014 zullen 

de overige scholen worden aangepakt. De financiering van de energiebesparende maatregelen geschiedt 

door een revolverende constructie met de schoolbesturen die hiervoor hebben gekozen. De schoolbesturen 

zullen de (rendabele) maatregelen met het exploitatievoordeel van de energiebesparing kunnen 

terugbetalen. De opgeleverde nieuwbouwscholen scoren goed tot zeer goed wat betreft energiebesparing 

en duurzaamheid. 

 

Gebiedsontwikkeling Veemarktterrein  

Op het Veemarktterrein worden ongeveer 550 woningen gebouwd. De basisschool en gymzaal die 

aanvankelijk in het programma waren opgenomen, worden niet gerealiseerd. De voorzieningen zijn niet 

absoluut noodzakelijk aangezien de leerlingen van die nieuwe wijk terecht kunnen bij de omliggende 

scholen, waaronder OBS Voordorp. Ook andere scholen in de wijk Noordoost kunnen, zoals het er nu 

uitziet, de kinderen opvangen. Er zijn binnen de bestaande scholen voldoende capaciteit en mogelijkheden 

voor uitbreiding om de groei te kunnen huisvesten.    
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Extra onderwijslokalen Noordoost 

De groei van het aantal leerlingen in de wijk Noordoost kan, tezamen met de kinderen van het 

Veemarktterrein ondergebracht worden bij bestaande scholen en/of uitbreiding van bestaande 

schoolgebouwen. Hiervoor reserveren we in elk geval middelen (aanpassingen uitbreiding Wevelaan, 

Voordorp en Beiaard) om, als de groei dit noodzakelijk maakt, nog binnen de Masterplanperiode uitbreiding 

te kunnen realiseren.  Een nieuw schoolgebouw hoeft dan niet gerealiseerd te worden. De locatie aan de 

Cohenlaan, die geruime tijd hiervoor in beeld is geweest, is nu niet meer nodig voor het basisonderwijs. De 

locatie komt daarmee voor herontwikkeling in aanmerking. In de tweede helft van 2013 start een 

verkenning wat haalbaar en wenselijk is voor deze locatie. De opbrengsten van de herontwikkeling moeten 

in elk geval bijdragen aan de gemeentelijke taakstelling voor extra inkomsten. 

 

Gymzaal Plettenburg (Rijnhuizenlaan) 

De geïntegreerde ontwikkeling van woningen, gezondheidscentrum en een gymzaal op de locatie 

Plettenburg is stopgezet. Het project bleek voor verschillende betrokken partijen niet meer haalbaar. 

Hierdoor zal geen initiatief genomen worden tot de bouw van een nieuwe gymzaal, als onderdeel van een 

geïntegreerde ontwikkeling. Daarom wordt de bestaande gymzaal aan de Ridderlaan gerenoveerd en in 

stand gehouden.  

 

Basisschool Al Hambra 

De school heeft per 1 oktober 2013 recht op permanente huisvesting in Utrecht. Door het aangaan van een 

samenwerkingsverband met een ander schoolbestuur, mag de school zich met tien lokalen permanent 

vestigen in de stad. Binnen het Masterplan was een bedrag voor huisvesting en een gymzaal gereserveerd. 

Verschillende locaties zijn op haalbaarheid onderzocht, evenals de tijdelijke huisvesting aan de 

Australiëlaan (waar de school op dit moment gehuisvest is). Het optimaliseren van de huidige huisvesting 

en locatie is de beste oplossing gezien de omvang, het beperkte groeiperspectief van de school, maar ook 

om op een efficiënte en kostenbewuste manier huisvesting te realiseren.  

 

Huisvestingsprogramma 2014  

De jaarschijf 2014 van het Masterplan wordt via de vaststelling van het Huisvestingsprogramma 2014 in 

december 2013 formeel vastgesteld (bijlage A Programma en overzicht Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs Utrecht 2014). Schoolbesturen hadden, conform de Verordening, tot 1 februari 2013 de tijd om  

aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen in te dienen. Eind oktober 2013 vindt nog overleg plaats met 

schoolbesturen over het Huisvestingsprogramma 2014, waarin naast de projecten uit het Masterplan, onder 

meer ook de onderhoudsprojecten zijn opgenomen.  
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3.2 NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

Deze paragraaf gaat in op nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben of gaan krijgen op de opgave of de 

verdere uitvoering van het Masterplan.  

 

Speciaal (Passend) Onderwijs 

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs van kracht. Vanaf die datum zijn de 

samenwerkingsverbanden verantwoordelijk om iedere leerling passend onderwijs te bieden en indien nodig 

passende ondersteuning. Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV VO) heeft de 

experimenteerstatus gekregen en werkt vanaf 1 augustus 2013 volgens de Wet Passend onderwijs. Met de 

invoering van de nieuwe wet is er meer maatwerk mogelijk om tot passende ondersteuning te komen. Dat 

kan zijn in het reguliere onderwijs met inzet van een intensieve vorm van ondersteuning, maar ook in het 

speciaal onderwijs. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband formuleren een ondersteuningsprofiel 

dat moet leiden tot een dekkend aanbod voor alle leerlingen.  

Afhankelijk van het profiel van de school, kan dit ook effect hebben op de huisvestingssituatie van de 

scholen in het regulier en in het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs heeft het tot gevolg dat meer 

samenwerking wordt gezocht tussen de scholen om de expertise ook in de toekomst te blijven borgen.   

 

Gezondheidsadvisering bij ruimtelijke plannen 

Met de commissiebrief van 26 juni heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven welke 

werkwijze ze beoogt bij de advisering over een gezonde leefomgeving.  

Dat houdt in dat vanaf heden, met name bij gevoelige bestemmingen zoals onderwijshuisvesting, rekening 

gehouden moet worden met een vroegtijdige betrokkenheid van de GG&GD (initiatieffase) van alle 

onderwijsprojecten voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Ook zal het gezondheidsadvies 

nadrukkelijk gewogen moeten worden en moet de afweging transparant zijn bij ruimtelijke beslissingen. 

 

Met deze werkwijze geeft het college verdere invulling aan de wettelijke verplichting van 'het bewaken 

van gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen', hetgeen in de Wet publieke gezondheid 

(januari 2008) is vastgelegd. Op deze manier wordt ook invulling gegeven aan de wensen van de Raad 

om gezondheid een prominente afweging te laten zijn bij ruimtelijke besluiten. 

 

Leerlingenprognoses 

Ieder jaar worden de leerlingenprognoses geactualiseerd en 

vastgesteld. De onderleggers voor de prognoses zijn 

leerlingentellingen en bevolkingsprognoses. Dit om zo goed 

mogelijk de fluctuaties in leerlingenaantallen te kunnen monitoren. 

Hierdoor krijgt de gemeente meer zicht op de risico's. We bezien 

de gevoeligheid op stedelijk niveau en op wijkniveau. 

 

Prognoses Kinderopvang en BSO 

Uit recent opgestelde prognoses voor Kinderopvang en BSO blijkt 

dat als gevolg van de veranderingen in het rijksbeleid de vraag naar 

kinderopvang in 2012 is gedaald en de vraag naar BSO minder snel 

stijgt dan voorheen. De verwachting is dat in 2013 en verdere jaren 

dit beeld hetzelfde blijft en de vraag langzaam stabiliseert. 

 



 23 

Doorcentralisatie buitenonderhoud scholen primair onderwijs 
Per 1 januari 2015 komt er een wetswijziging onderwijshuisvesting. Doel is de taken en het budget voor het 

buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van 

gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. De financiële middelen die daarvoor nodig zijn ontvangen 

schoolbesturen dan rechtstreeks van het Rijk. 
Door deze wetswijziging krijgen gemeenten straks minder geld in het gemeentefonds. Het Rijk doet nog 

steeds onderzoek naar hoeveel gemeenten feitelijk geld uitgaven aan onderhoud en aanpassingen en 

specifiek naar de apparaatkosten die nodig zijn voor de uitvoering van deze taken.  

 

Actualisatie Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 

Gemeente Utrecht heeft de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente 

Utrecht 2012. De intentie is om deze Verordening jaarlijks te actualiseren op nieuw beleid en regelgeving. 

De eerstvolgende actualisatie is met anderhalf jaar uitgesteld, om aan te kunnen sluiten bij de 

begrotingscyclus binnen de gemeente Utrecht, na afloop van de Masterplanperiode. Medio 2014 zal 

de Verordening worden bijgesteld. Eventuele aanpassingen in verband met de doorcentralisatie van het 

buitenonderhoud van de scholen in het primair speciaal onderwijs kunnen dan hierin worden 

meegenomen. De gemeente voert overleg met de schoolbesturen over de inhoud en de planning van de 

actualisatie.  
  
Integraal Huisvestingsplan 

Net als in het voorgezet onderwijs lijkt een integrale meerjarige aanpak ook voor het basisonderwijs een 

goede werkwijze en van belang om door te zetten. We gaan na of één Integraal Huisvestingsplan voor zowel 

basis, voortgezet en speciaal onderwijs als voor Leidsche Rijn een bruikbaar en praktisch instrument kan 

zijn. In het voorjaar 2014 verwachten wij u een uitgangspuntennotitie te kunnen presenteren en deze vast 

te laten stellen. Dat geeft richting aan en kader voor de huisvestingsaanvragen voor 2015/2016. 

        Cereolfabriek…..toekomstige MFA 
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3.3 Bijgesteld programma en financiële dekking  

De financiële gegevens van alle projecten zijn verwerkt in het overzicht 'Programma Masterplan PO en 

(V)SO' (bijlage B geheim) en Dekking Masterplan PO (bijlage C geheim). Het financieel beeld is op diverse 

punten bijgesteld ten opzichte van de zesde voortgangsrapportage.  

 

De projectbudgetten nemen af met een bedrag van 6,7 miljoen euro. Dit is een saldo van diverse 

verhogingen en verlagingen, zoals onder meer groei of afname van het aantal leerlingen. Ook dit jaar zijn 

er projecten komen te vervallen. Nieuwe projecten in 2014 zijn niet opgenomen in dit programma, maar 

worden weergegeven in een aparte bijlage, bijlage D.  

 

Toelichting mutaties in uitgaven: 

- Beperkte verhoging projectbudgetten Drie Koningenschool, Hart van Zuid (buurtlokaal),  

en De Panda / Kleine Dichter        0,6 mln 

- Inpassing kindercluster Gagel Noord; voor de inpassing op locatie Rosendael is één  

miljoen euro noodzakelijk        1,0 mln 

- Kosten vrijvallende locaties; aangezien het erg moeilijk wordt om alle locaties die gaan 

vrijvallen (als gevolg van clustering van diverse scholen in dit Masterplan) te heront-

wikkelen, zullen we rekening moeten houden met kosten voor instandhouding, sloop  

en aflossing boekwaarden (zie ook pag 25).  We stellen 4,6 miljoen euro beschikbaar  

voor dit doel.           4,6 mln  

- Investeringen BSO; aangezien vanuit de laatste ontwikkelingen in prognoses BSO de  

conclusie getrokken kan worden dat de dekking vanuit huuropbrengsten minder hard  

is dan gedacht, stellen we 2,2 miljoen euro beschikbaar (zie ook pag 12)   2,2 mln 

- Verlaging projectbudget Uitbreiding Al Hambra en Mytylschool A. de Ranitz   0,3 mln -/- 

- Vervallen Veemarkt en Zwevende lokalen Noord-Oost; in de Voorjaarsnota 2013 is besloten 

dat deze projecten niet doorgaan omdat leerlingtellingen aangeven dat deze schoolgebouwen 

niet nodig zijn           5,1 mln -/- 

- Vervallen nieuwbouw Al Hambra; de huisvesting van Al Hambra krijgt renovatie in plaats van 

nieuwbouw. Voor de renovatie wordt 9 ton uitgetrokken, per saldo betekent dit een 

besparing van 2,9 miljoen euro          2,9 mln -/- 

- Vervallen zwevende gymzaal Overvecht; uit de leerlingaantallen blijkt dat deze gymzaal niet 

nodig is           0,8 mln -/- 

- Verlaging budget Europalaan; vanwege een gunstige aanbesteding is in de Voorjaarsnota 

besloten dat het budget verlaagd kan worden met ruim 4 ton    0,4 mln -/- 

- Verlaging budget gymzaal Rijnhuizenlaan; in plaats van een nieuwbouw ontwikkeling op de 

Rijnhuizenlaan wordt de gymzaal op de Ridderlaan gerenoveerd.     0,5 mln -/-  

- Minder benodigd onderhoud en onderwijskundige vernieuwing dan waar op was gerekend 

             0,7 mln -/- 

- Lagere VNG index 2013 dan in de 6e Voortgangsrapportage op was gerekend 

             1,2 mln -/- 

- Lagere raming asbestuitgaven dan in de 6e Voortgangsrapportage op was gerekend 

             0,6 mln -/- 

-  Verlaging raming post onvoorzien aangezien het einde van de realisatie van het Masterplan 

in zicht komt en eerdere reserveringen hiervoor niet volledig nodig zijn    2,6 mln -/- 

 

TotaalTotaalTotaalTotaal                                                    6,76,76,76,7 mln  mln  mln  mln ----////----    
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De dekking neemt af met € 0,3 miljoen. Ook hier betreft het een combinatie van diverse verhogingen en 

verlagingen. Verhogingen zijn veelal het gevolg van incidentele voordelen in kapitaallastenbudgetten 

doordat projecten van 2014 naar 2015 verschuiven. De belangrijkste verlagingen betreffen de bij de 

Voorjaarsnota ingeboekte bezuinigingen voor de Veemarkt, lokalen Noord-Oost, Europalaan en VNG- 

index. Van de Veemarkt en lokalen Noord-Oost is bij de Voorjaarsnota nog niet het gehele budget 

overgeheveld naar het concern. Van de € 5,1 miljoen besparing is € 1 miljoen ingeboekt. De overige  

€ 4,1 miljoen komt in deze voortgangsrapportage tot uiting in het voordelig saldo.  

 

Toelichting mutaties in dekking: 

- Bijdragen andere afdelingen/diensten; ten behoeve van Voor- en Vroegschoolse Educatie en een 

buurtlokaal zijn de budgetten opgehoogd     0,6 mln 

- Budget schoolwoningen Vleuterweide 2014; de schoolwoningen worden niet gerealiseerd. 

Overigens is het budget vanaf 2015 ingeleverd bij concern   0,3 mln 

- Extra dekking als gevolg van doorschuiven projecten; doordat projecten later tot uitvoering komen 

dan eerder gepland zijn de kapitaallasten later nodig en is er sprake van incidentele voordelen.  

Hier is de dekking van het Masterplan mee opgehoogd    2,0 mln 

- Bezuiniging bij Voorjaarsnota 2013; verlaging budget Europalaan in verband met gunstige 

aanbesteding         0,5 mln -/- 

- Bezuiniging bij voorjaarsnota 2013; vervallen van projecten Veemarkt en lokalen  

Noord- Oost         1,0 mln -/- 

- Bezuiniging bij Voorjaarsnota 2013; de geraamde indexatie 2013 was hoger dan de VNG index 

2013 waardoor de projectbudgetten naar beneden bijgesteld konden worden, en er budget 

ingeleverd kon worden        1,7 mln -/- 

    

Totaal  Totaal  Totaal  Totaal                                              0,30,30,30,3 mln  mln  mln  mln ----////----    

 

 

Dit alles betekent dat het overschot van € 1,3 miljoen van de 6e Voortgangsrapportage toeneemt naar een 

overschot van € 7,8 miljoen in de voorliggende Voortgangsrapportage (inclusief € 4,1 miljoen vanwege het 

vervallen van de Veemarkt en lokalen Noordoost). Wij zullen hier, samen met de mogelijk structurele 

uitname van €5,6 miljoen uit het gemeentefonds, op terugkomen bij de Voorjaarsnota 2014.   
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4 Risico’s in beeld 

Bezuinigingen in onderwijs 

    

Korting gemeentefonds, onderdeel onderwijshuisvesting 

Het rijk heeft een uitname uit het gemeentefonds aangekondigd van € 256 miljoen. Dit zijn middelen die in 

de verdeling van het gemeentefonds toegerekend worden aan onderwijshuisvesting, maar daar door 

gemeenten niet aan zouden worden uitgegeven (hetgeen voor de Utrechtse situatie absoluut niet het geval 

is zoals we eerder hebben toegelicht en onderbouwd in de brieven aan de Algemene Onderwijsbond en aan 

de staatsectretaris van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 2010 ). Deze middelen 

worden ongeoormerkt toegevoegd aan de lumpsumbekostiging van het funderend onderwijs.  

Voor Utrecht leidt deze uitname uit de algemene middelen tot een korting op het gemeentefonds van circa 

5,6 miljoen euro structureel zonder dat daar een afname van gemeentelijke taken tegenover staat. Dit 

gebeurt per 1 januari 2015. De uitname is voorlopig verwerkt in de begroting van onderwijshuisvesting 

omdat het voornemen is om per 1 januari 2015 het cluster educatie te herijken. Hierbij zal worden bezien 

wat de precieze omvang en verdeling van het cluster moet worden. De verwachting is dat hierover uiterlijk 

in de meicirculaire 2014 duidelijkheid kan worden geboden. Dan zal ook teruggekomen worden op de 

invulling van de verwerkte korting van 5,6 miljoen euro. Bij de projecten in deze Voortgangsrapportage 

behoeft om die reden geen rekening gehouden te worden met de korting.  

 

 
bouw STIP VSO aan de Europalaan 
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Decentralisatie onderhoud 

Bovenop de hiervoor genoemde uitname wordt naar verwachting in 2015 een bedrag uit het gemeentefonds 

gehaald vanwege de doordecentralisatie van onderhoudstaken. Het rijk is voornemens om het 

buitenonderhoud voor het primair onderwijs als taak bij de schoolbesturen primair onderwijs neer te 

leggen. Daarmee wordt het primair onderwijs gelijkgeschakeld met het voortgezet onderwijs. De hoogte 

van het bedrag dat de schoolbesturen hiervoor krijgen is nog onzeker.  

 

Bezuinigingen gemeente Utrecht     

De gemeente Utrecht bezuinigt, net als het rijk, op haar uitgaven. Het Masterplan Primair Onderwijs levert 

een bijdrage aan de bezuinigingsopgave door het laten vervallen van de projecten Veemarkt en Zwevende 

lokalen Noord Oost. Hiernaast dragen wij bij aan de inkooptaakstelling door het inleveren van budgetten 

vanuit het project Europalaan en een lagere VNG index in 2013, dan waar eerder op was gerekend. In totaal 

is er bij de Voorjaarsnota 2013 € 3,1 miljoen ingeleverd vanuit dit Masterplan. 

 

Herontwikkellocaties Masterplan PO en (V)SO Herontwikkellocaties Masterplan PO en (V)SO Herontwikkellocaties Masterplan PO en (V)SO Herontwikkellocaties Masterplan PO en (V)SO     

Nadat in de zesde Voortgangsrapportage de opbrengsten vanuit gebiedsplan De Gagel zijn komen te 

vervallen, staan er geen noemenswaardige opbrengsten van herontwikkellocaties meer in het Masterplan 

PO. De Utrechtse Vastgoed Organisatie en StadsOntwikkeling zullen opnieuw kijken naar de 

ontwikkelpotentie van de vrijkomende locaties, locaties die niet meer inzetbaar zijn voor onderwijs.  

Indien hier opbrengsten uit naar voren komen, zullen deze een bijdrage kunnen leveren aan toekomstige 

onderwijsopgaven als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan. Als herontwikkeling geen optie blijkt, 

zullen er per saldo kosten verbonden zijn aan de locaties die vrijvallen als gevolg van scholenclustering in 

dit Masterplan.  

Indien de locatie niet inzetbaar is voor onderwijs wordt onderzocht of er alternatieve gebruikers zijn. 

Wanneer dit het geval is, is er slechts tijdelijk sprake van instandhoudingkosten. Als dit niet het geval is 

zullen kosten voor sloop en aflossing boekwaarden voor rekening van onderwijs komen. Al deze kosten zijn 

in beeld gebracht en bedragen € 9,2 mln. We schatten in dat voor de helft van de panden geen nieuwe 

gebruiker gevonden kan worden, en stellen in deze Voortgangsrapportage derhalve € 4,6 mln beschikbaar 

voor dit doel, noodzakelijk voor de instandhouding, sloop en aflossing boekwaarden.  

       Steenlegging STIP VSO Europalaan 
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Verandering aanbestedingsklimaat 

Het succes van de Versnelling is mede te danken aan het gunstige aanbestedingsklimaat. Het tempo kan 

daardoor binnen projecten worden vastgehouden en discussie over knellende normbudgetten wordt 

voorkomen. Indien binnen de periode 2013-2014 de markt weer aantrekt en dus de 

aanbestedingsvoordelen wegvallen, komt mogelijke vertraging van projecten weer om de hoek kijken. 

Trends en ontwikkelingen zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden, zodat een aantrekkende markt 

tijdig gesignaleerd wordt.  

 

Fluctuaties 

Jaarlijks fluctueert de dekking, door factoren waar niet in het programma op gestuurd kan worden, als 

gevolg van de wisselende indexatie van concern versus VNG-index, en volumetoename (stijgende 

leerlingaantallen vereisen nieuwe scholen enzovoort). Over de fluctuatie en de effecten daarvan wordt 

jaarlijks gerapporteerd. 
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5 Conclusie en hoe verder 

Naar de eindsprint 

Met de Versnellingsaanpak zijn goede resultaten geboekt en is de 

achterstand ingelopen. Om tempo te behouden zal de aanpak die de 

Versnelling hanteert onverminderd moeten worden doorgezet wil de 

ambitie ‘nog 53 projecten gerealiseerd’ eind 2015 verwezenlijkt worden. 

Dit vergt van alle betrokkenen, schoolbesturen en gemeente, een 

blijvende inzet om het benodigde tempo te behouden. Daartoe zijn 

eveneens de gunstige randvoorwaarden, zoals die nu voor de 

Versnellingsaanpak gelden, nodig: een gunstige aanbestedingsmarkt, de 

ruimte om aanbestedingsvoordelen te mogen inzetten voor de realisatie 

van de Utrechtse ambities en de extra inzet te continueren. 

 

Dynamisch veld 

Ook na de Masterplanperiode blijft onderwijshuisvesting een dynamisch veld met onderwerpen die steeds 

aandacht vragen en/of discussie oproepen zoals de normkosten, ontwikkelingen in passend onderwijs, 

doordecentralisatie en natuurlijk de evaluatie – o meting wanneer het Masterplan is afgerond. 

Bij voortduring zal hierop geanticipeerd worden om steeds de juiste hoeveelheid passende huisvesting te 

kunnen bieden voor de kinderen in onze stad van 2 tot 12 jaar. 

 

Integraal Huisvestingsplan 

Net als in het voorgezet onderwijs lijkt een integrale meerjarige aanpak voor het basisonderwijs een goede 

werkwijze en van belang om door te zetten. We gaan na of één integraal huisvestingsplan voor zowel basis, 

als voortgezet en speciaal onderwijs, voor zowel Leidsche Rijn als de bestaande stad een bruikbaar en 

praktisch instrument kan zijn. In het voorjaar 2014 verwachten wij u een uitgangspunten notitie te kunnen 

presenteren en deze vast te laten stellen.  

Dat geeft richting aan en kader voor de huisvestingsaanvragen voor 2015/2016, het eerste jaar dat een 

Integraal Huisvestingsplan het meerjarig perspectief en kader biedt. 

 
Plattegrond Masterplannen Onderwijshuisvesting 2006-2015 Utrecht 
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1 Inleiding 

Vertrekpunt  

In Leidsche Rijn4 zullen uiteindelijk circa 80.000 mensen wonen. Nu wonen er in Leidsche Rijn en Vleuten- 

De Meern circa 45.000 inwoners. De woningbouw wordt de afgelopen jaren sterk beïnvloed door de 

financiële crisis.  

 

Daarom is het belangrijk om, naast het realiseren van nieuwe onderwijsvoorzieningen, de scholen in 

bestaande delen van de wijk te monitoren in hun (leerlingen)ontwikkeling. Het monitoren van de bevolking 

en de bijbehorende onderwijsvoorzieningen wordt jaarlijks gedaan via bevolking- en leerlingenprognoses. 

We monitoren niet alleen, maar anticiperen ook. We hebben daarin al veel gedaan en zullen dat ook blijven 

doen. Zo zijn we ingesprongen op de verandering in leerlingenontwikkelingen, hebben we capaciteiten 

aangepast daar waar nodig. Op een proactieve wijze trekken we hierin gezamenlijk op met schoolbesturen. 

 

In Leidsche Rijn stonden aanvankelijk 21 basisscholen geprogrammeerd, vier scholen voor voortgezet 

onderwijsscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen zouden worden gehuisvest in 

24 gebouwen5. Bij de planning is uitgegaan van een gelijkmatige verdeling van de leerlingen over de drie 

denominaties, aansluitend bij de verdeling in de bestaande stad. Sommige scholen kennen een 

onderwijsconcept, zoals Daltononderwijs, Montessorionderwijs en Jenaplan. 

 

De geplande onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn halen hun dekking uit het referentiekader. In 2008 

heeft de gemeenteraad besloten de actualisatie van het referentiekader aan de vakafdelingen zelf over te 

laten, waarbij de financiële verantwoording jaarlijks integraal via de sector financiën verloopt. Om die reden 

maakt de financiële verantwoording geen deel uit van deze Voortgangsrapportage. De voorzieningen voor 

uitbreiding en aanpassing van bestaande schoolgebouwen in Leidsche Rijn kunnen vanaf 1 januari 2013 

ook via het Huisvestingsprogramma aangevraagd worden. De uitgaven zullen worden verantwoord via de 

standaard gemeentelijke P&C-cyclus. 

 

 

 

2 Doelstellingen 

De doelstellingen uit het Masterplan PO en (V)SO gelden ook voor de scholen in Leidsche Rijn: 

1. bouwtechnisch goed onderhouden schoolgebouwen; 

2. schoolgebouwen passend bij onderwijskundige vereisten (goed binnenklimaat, BSO); 

3. schoolgebouwen zijn toegerust op VVE; 

4. multifunctionele accommodaties zijn toegerust op Forum (=Brede School). 

 

 

 

In bijlage H is opgenomen welke projecten een bijdrage leveren aan deze doelstellingen. 

                                                           
4 Onder Leidsche Rijn wordt in deze notitie verstaan: de VINEX-gebieden van wijk 9 en 10, inclusief 

Haarzicht en Haarrijn. 

5  Opgebouwd uit vijf kinderclusters, twaalf solitaire gebouwen voor primair onderwijs, vier 

voorzieningen voor piekopvang en drie gebouwen voor voortgezet onderwijs. 
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Voor Leidsche Rijn geldt dat zodra de eerste woningen zijn opgeleverd ook de voorziening voor 

onderwijshuisvesting gereed is. Dit vergt steeds een nauwkeurige afstemming tussen 

woningbouwprogrammering en de programmering van de onderwijshuisvesting.   

 

 

3 Voortgang  

3.1 Stand van zaken 

Een belangrijk deel van de groei van het aantal inwoners van Utrecht komt vanuit de wijk Leidsche Rijn.  

Een derde van de groei van Utrecht tot 2030 is toe te schrijven aan deze wijk. De wijk groeit van 27.763 

inwoners nu naar 38.900 in 2020 en 51.400 in 2030.  

Het aantal 0 t/m 3-jarigen in die wijk groeit jaarlijks met bijna 700. Het aantal 4 t/m 11-jarigen groeit tot 

2026 met meer dan 200 per jaar. De 12 t/m 17-jarigen groeien in dezelfde periode met bijna 170 per jaar. 

Door de crisis is de onzekerheid rond de leerlingenprognoses in Leidsche Rijn vergroot. 

 

Deze gegevens hebben ertoe geleid dat het Programma Onderwijshuisvesting tussentijds sinds de start van 

Leidsche Rijn is aangepast, volgend aan de woningbouwprogrammering en de leerlingenprognoses. Van de 

nu 37 geplande schoolgebouwen zijn er in 2013, 26 gerealiseerd (70%).  

Er resteert nog een bouwopgave tussen nu en 2015 van 11 gebouwen, waarvan acht permanente 

voorzieningen en drie voor piekopvang. Daarnaast worden er tussen nu en 2015 nog  gymzalen gebouwd.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de lijst met specifiek gerealiseerde onderwijsvoorzieningen wordt verwezen naar bijlage F 

uitvoeringsschema Leidsche Rijn.   
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Ambities  

Utrechtse variant 

 

Indicator of wijze van meten 

 

 

Stand medio 2013 

Goed 

binnenklimaat 

100% van de aangepakte scholen met 

nieuwbouw, uitbreiding en renovatie 

In alle projecten wordt een goed 

binnenklimaat gerealiseerd 

VVE Streefgetal voor Leidsche Rijn was 6  6 VVE lokalen staan geprogrammeerd. 

Ouderlokalen Streefgetal voor Leidsche Rijn is 2, 

maar dekking is vervallen als gevolg 

van bezuinigingen 

Uit de programmering gehaald 

Speellokalen 100% van de scholen in Leidsche Rijn 

beschikken over een inpandig 

speellokaal 

Alle gerealiseerde scholen beschikken over 

een inpandig speellokaal. 

MFA  Aantal situaties waar behoefte / 

meerwaarde is aan een MFA 

5 situaties, waarvan 2 naast BSO en 

kinderopvang ook over een voorziening 

met een wijkfunctie beschikken 

BSO Aantal situaties waar de markt geen 

BSO-voorziening realiseert/kan 

realiseren en gemeente is verzocht te 

financieren   

4 

    

 

 

 

3.2 Nieuwe ontwikkelingen 

Jaarlijks monitoren 

De gemeente heeft het afgelopen jaar als gevolg van proactieve monitoring van de bevolkingsprognose en 

leerlingenprognose aanpassingen gedaan daar waar het nodig is. De komende jaren zullen we de 

voorzieningenplanning en de leerlingenprognoses gezamenlijk met de schoolbesturen proactief blijven 

monitoren.  

 

De stedenbouwkundige plannen voor nieuw te ontwikkelen gebieden worden getoetst op flexibiliteit 

(uitbreidbaarheid) voor maatschappelijke voorzieningen. Zo zorgen we dat we sneller kunnen anticiperen 

op groei/krimp van leerlingenaantallen. Daarnaast hebben we geconstateerd dat stedenbouwkundige 

ambities en kaders in voorkomende gevallen niet aansluiten bij het sober en doelmatig bouwen van 

schoolgebouwen. Hierover zijn we in gesprek. 

    

Basisonderwijs 

Het aantal leerlingen voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs zal de komende jaren 

groeien. Het is daarom van belang dat de geprogrammeerde scholen op tijd en binnen de afgesproken 

planning worden opgeleverd. In Het Zand wordt de nieuwbouw van De Oase opgeleverd in december 2014. 

In Terwijde wordt De JazzSingel opgeleverd juli 2014. 

 

In Het Zand hebben we gesignaleerd dat er behoefte is aan piekopvang. We constateren nu dat de piek 

langer aanhoudt dan aanvankelijk was bedacht. De omvang van de piek is niet gewijzigd. Vanwege onze  

wettelijke taak om te voorzien in voldoende huisvestingsvoorzieningen, is het noodzakelijk om de tijdelijke 
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huisvesting om te vormen naar permanente huisvesting. De dekking hiervoor is gevonden in de vrijval 

kapitaallasten Leidsche Rijn, in begroting Onderwijs. Het (incidentele) budget dat beschikbaar was voor de 

piekopvang Het Zand wordt ingezet voor de piekopvang Terwijde. Het nieuwe project in Het Zand is 

opgenomen in bijlage D (OBS Het Zand aan de Pauwoogvlinder). 

 

Daarnaast is het beleid van de gemeente dat leegstand wordt ingezet om het tekort bij anderen op te 

lossen (doorverwijzing). Om dit zoveel mogelijk te voorkomen hebben de schoolbesturen en de gemeente  

in een aantal wijken in Leidsche Rijn afspraken gemaakt over maximale schoolgroottes. 

 

 

 

Artist impression De JazzSingel 

 

Voortgezet onderwijs 

Omdat het primair onderwijs de afgelopen jaren sneller is gegroeid, zal deze groei zich ook voortzetten bij 

het voortgezet onderwijs. Utrecht als gehele stad krijgt de komende jaren jaarlijks te maken met een groei 

van circa 450 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hoe de groei zich precies manifesteert is moeilijk te 

bepalen. Dat is namelijk afhankelijk van een groot aantal variabelen, zoals de cito-score en de keus van 

leerlingen in schoolsoort, denominatie van de school en welk deel van de stad Utrecht en of regio.  

 

Tot 2017 is in de bestaande schoolgebouwen voldoende capaciteit beschikbaar om die groei op te vangen. 

Op dit moment wordt er door de schoolbesturen en de gemeente gewerkt aan oplossingsrichtingen voor de 

periode na 2017. De verwachting is dat aan het eind van 2013 deze plannen gereed zijn. 

 

Overeenkomstig het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) hebben de schoolbesturen voor het 

voortgezet onderwijs een gezamenlijk plan ingediend bij het Ministerie voor de bekostiging van de 

nieuwbouwschool in Vleuterweide. Het schoolbestuur NUOVO zal de nieuwe school in Leidsche Rijn 

Vleuterweide bedienen. Het betreft, volgens de huidige aanvragen in het RPO, een VMBO-breed onderwijs- 

aanbod van circa 650 leerlingen. De voorziening staat gepland in 2015. 
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4 Risico's in beeld 

Ontwikkeling van een Vinexwijk brengt risico's met zich mee, anders dan in bestaande wijken. Hieronder 

volgt een kort overzicht van de specifieke risico's in Leidsche Rijn.  

 

Onderwijskundige vernieuwing 

Voor een aantal basisscholen in Leidsche Rijn geldt dat in de nieuwbouw wel faciliteiten voor 

onderwijskundige vernieuwingen zijn meegenomen, maar dat het aantal m2 niet aansluit op de huidige 

gehanteerde norm. Binnen het referentiekader Leidsche Rijn zijn hiervoor geen financiële middelen 

beschikbaar. Aanpassingen worden pas gedaan indien de school in aanmerking komt voor uitbreiding en er 

uitbreidingsmogelijkheid op locatie is. Aanvragen en financiering hiervoor zullen via het 

Huisvestingsprogramma lopen.  

 

Woningbouwprogramma 

Leerlingenprognoses vinden hun basis in 

bevolkingsgegevens gebaseerd op een 

woningbouwprogramma. De planning van 

onderwijshuisvesting is afhankelijk van de 

leerlingenprognoses. Verandering in de fasering van 

het woningbouwprogramma of in het 

woningbouwprogramma zelf, kan leiden tot een 

andere bevolkingssamenstelling waardoor het aantal 

leerlingen en de ruimtebehoefte voor onderwijs ook 

wijzigt. Recent hebben veranderingen in woningbouw 

in delen van Leidsche Rijn grote gevolgen gehad voor 

onderwijs en een tijdelijk tekort in de huisvesting 

veroorzaakt. Voor de nog te realiseren scholen blijft 

dit risico nog altijd aanwezig. Zo heeft de crisis in de 

woningmarkt de afgelopen jaren niet direct effect op 

een verlaging van het aantal leerlingen in Leidsche 

Rijn. De bevolking en dus het aantal leerlingen van 

Leidsche Rijn groeit de komende jaren nog steeds. 

Met de jaarlijkse actualisatie van de bevolking en 

leerlingenprognoses blijven we sturen en geven we 

richting aan de zorgplicht die de gemeente heeft. Dit 

geldt voor zowel het primair als het voortgezet 

onderwijs. 

 

STIP VSO, Europalaan 

 

Leerlingenprognose en capaciteit 

De programmering van onderwijshuisvesting in Leidsche Rijn is gebaseerd op een aantal aannames en 

leerlingenprognoses. We zien dat de groei van een aantal scholen anders verloopt dan werd aangenomen. 

De redenen hiervoor zijn divers. De gemeente heeft geen zeggenschap over het beleid dat scholen 

inhoudelijk voeren. Ook het keuzegedrag van ouders is moeilijk te voorspellen. Monitoring van de 

leerlingenprognoses kan bijdragen aan een betere planning, maar daarmee is niet gezegd dat de 

leerlingenprognoses altijd 1:1 zullen aansluiten op de werkelijke situatie per school.  
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Indien tekorten zich voordoen in het aanbod aan onderwijshuisvesting, zijn we als gemeente vanuit de wet 

genoodzaakt om (nood)maatregelen te treffen. Dit doen we uiteraard in goed overleg met de 

schoolbesturen. Deze maatregelen vragen echter in bijna alle gevallen om extra geld, dat niet is voorzien.  

Dit risico is ondanks de zorgvuldige monitoring aanwezig en zal aanwezig blijven zolang er in Leidsche Rijn 

gebiedsontwikkeling plaatsvindt. 

 

 

 

5 Conclusie en hoe verder 

Leidsche Rijn is voor een groot deel gerealiseerd maar ook de komende jaren zal nog flink gebouwd 

worden. De snelheid waarmee dat gebeurt bepaalt ook de snelheid waarmee we kunnen of moeten 

anticiperen. Van belang is en blijft dan ook dat de bouw van de nog te realiseren projecten conform 

planning verloopt, zodat schoolgebouwen op tijd klaar zijn voor de toekomstige leerlingen. 

We houden daarbij de vinger aan de pols. 

 

De realisatie van voorzieningen voor onderwijshuisvesting in Leidsche Rijn ligt, met de aanpassingen die 

zijn gedaan in Vleuterweide, schoolwoningen en de piekopvang gelukkig weer op schema. Voor 2012, 2013 

en 2014 is er voldoende capaciteit gerealiseerd of gaat nog gerealiseerd worden.  

 

De nieuwe leerlingenprognoses helpen ons om een evenwichtige analyse te kunnen maken. Ook weten we 

dat de leerlingenprognoses niet altijd geheel aansluiten bij de praktijk. Samen met de schoolbesturen 

zullen we deze nieuwe huisvestingsvraagstukken van antwoorden en oplossingen blijven voorzien. 

 

De programmering van de nog te realiseren voorzieningen is opgenomen in de bijlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolwoningen Twaalfruiter
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting

PROGRAMMA (toe te kennen voorzieningen)

PRIORITEIT 1: VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN CAPACIT EITSTEKORTEN

Amaliadwarsstraat 2 / 
Waalstraat 251

KSU BO 13.014927 uitbreiding permanent: eerste uitvoering 2a2p  €                  403.128 W p/o

Blauwe Vogelweg 11 De Kleine Prins (V)SO 13.019968 eerste fase: uitbreiding permanent met 3 leslokalen 2a2p  €                  520.434 N p

Heycopplein 1 SPOU BO 13.019819 uitbreiding permanent; 2e uitvoering (inclusief 
sloopkosten € 30.000) + aanpassing openbare ruimte 
(€ 273.000)

2a2p  €                  989.943 N/R p

La Bohemedreef 7 NUOVO VO 13.014806 2e voorbereiding: uitbreiding permanent  ISK / La 
Bohemedreef

2a2p  €                  290.000 R p A8: nader onderzoek en 
overleg

Mereveldlaan BO (vervangende) nieuwbouw Drie koningen voor 30 
groepen (restant 2e uitvoering; zie HVP 2013, 
beschikking 12.100769 ) 

2a2p  €                  184.160 N p

Pauwoogvlinder 18 SPOU BO 13.019694 voorbereidingskrediet obs Het Zand: 10 groepen c.q. 
lokalen permanent + 1 speellokaal (inclusief 
grondkosten)

2a2p  €                  480.913 N p/o

Victor Hugoplantsoen 34 SPOU BO 13.019806 1e uitvoering: uitbreiding met 2 groepen permanent in 
de nieuwbouw, inclusief 2e speellokaal; totaal € 
386.424

2a2p  €                  193.212 N p/o prijspeil 2013 + inclusief 
2e speellokaal + 2e 
uitvoering 2015

VO uitbreiding huisvesting als gevolg van groei leerlingen in 
het voortgezet onderwijs

2a2p  €                  400.000 R p

BO permanente uitbreiding: een extra groepsruimte 
nieuwbouwproject JazzSingel

2a2p  €                  150.000 N p

totaal 1.a  €               3.611.790 p

Apollo 11 SPOU BO 13.019670 eerste inrichting onderwijsleerpakket 7e groep 2a6 7.349 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

De Kleine Dichter SPOU BO 13.019818 eerste inrichting meubilair 15e groep 2a7 6.948 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

De Kleine Dichter SPOU BO 13.019817 eerste inrichting onderwijsleerpakket 15e groep 2a6 7.349 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

De Kleine Dichter SPOU BO 13.014951 eerste inrichting 2e speellokaal 2a6/2a7 7.603 N p

1.a nieuwbouw en uitbreidingen

1.b eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubil air
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
De Vrije School Vrije School Utr. BO 13.015937 1e inrichting onderwijsleerpakket 11e groep 2a6 7.349 N p A8: beoordeling obv 

1/10/2013 telling

Dominicus KSU BO 13.014931 eerste inrichting meubilair 23e en 24e groep 2a7 13.896 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Dominicus KSU BO 13.014930 eerste inrichting onderwijsleerpakket 23e en 24e groep 2a6 14.698 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Drie Koningen R.K. Vl  De M H BO 13.014912 1e inrichting meubilair 28e en 29e groep 2a7 13.896 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Drie Koningen R.K. Vl  De M H BO 13.014911 1e inrichting onderwijsleerpakket 28e en 29e  groep 2a6 14.698 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Het Veldhuis R.K. Vl  De M H BO 13.014919 1e inrichting meubilair 31e groep 2a7 6.948 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Het Veldhuis R.K. Vl  De M H BO 13.014918 1e inrichting onderwijsleerpakket 31e groep 2a6 7.349 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Het Zand SPOU BO 13.019696 eerste inrichting meubilair 19e groep 2a7 6.948 N p/o A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Het Zand SPOU BO 13.019695 eerste inrichting onderwijsleerpakket 19e groep 2a6 7.349 N p/o A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Hof ter Weide KSU BO 13.014932 1e inrichting meubilair 18e groep 2a7 6.948 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Hof ter Weide KSU BO 13.014928 1e inrichting onderwijsleerpakket 18e groep 2a6 7.349 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Jenaplan Wittevrouwen SPOU BO 13.019686 1e inrichting meubilair 23e en 24e groep 2a7 13.896 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Jenaplan Wittevrouwen SPOU BO 13.019683 eerste inrichting onderwijsleerpakket 23e en 24e groep 2a6 14.698 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Luc Stevens SPOU SBO 13.014950 eerste inrichting 2e speellokaal 2a6/2a7 7.603 N p

Meander SPOU BO 13.019671 eerste inrichting onderwijsleerpakket 23e groep 2a6 7.349 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Neckardreef BO 1e inrichting nieuwbouw gymzaal Neckardreef 2a6/2a7 52.613 N p zie ook aanvraag 
nieuwbouw

Nolenslaan 33 SPOU BO 13.019679 1e inrichting 2e speellokaal tbv dr. Bosschool 2a6/2a7 7.603 N p

obs Vleuterweide SPOU BO 13.019684 1e inrichting meubilair 28e t/m 30e groep 2a7 20.844 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

obs Vleuterweide SPOU BO 13.019681 1e inrichting onderwijsleerpakket 28e t/m 30e  groep 2a6 22.047 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

obs Waterrijk SPOU BO 13.019685 1e inrichting meubilair 15e groep 2a7 6.948 N p/o A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
obs Waterrijk SPOU BO 13.019682 1e inrichting onderwijsleerpakket 15e groep 2a6 7.349 N p/o A8: beoordeling obv 

1/10/2013 telling

Prinses Margriet SPOU BO 13.019672 1e inrichting onderwijsleerpakket 14e groep 2a6 7.349 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Twaalfruiter R.K. Vl  De M H BO 13.014917 1e inrichting meubilair 42e t/m 45e groep 2a7 27.792 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Twaalfruiter R.K. Vl  De M H BO 13.014916 1e inrichting onderwijsleerpakket 42e t/m 45e groep 2a6 29.396 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

totaal 1.b 362.164 N p

Boadreef 2 Auris groep VSO 13.019731 ingebruikneming: huurvergoeding vier noodlokalen 2g  €                    21.705 R p

Burchtpoort 3 Willibrord Stichting VO 13.019766 huur sporttterrein tbv Amadeus Lyceum 2f  €                    18.821 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Burg F Andreaeln 7 Willibrord Stichting VO 13.019755 medegebruik: overblijfruimte 516 m² 2g  €                    15.406 N p
Burg F Andreaeln 7 Willibrord Stichting VO 13.019754 huur sportterrein L v Maarschalkerweerd tbv Bonifatius 

College
2f  €                    18.235 N p A8: beoordeling obv 

1/10/2013 telling
Burg F Andreaeln 7 Willibrord Stichting VO 13.019756 huurvergoeding gymnastiek eigen gymzaal Bonifatius 

College 
2f  €                    19.150 N p A8: beoordeling obv 

1/10/2013 telling
Burg F Andreaeln 7 Willibrord Stichting VO 13.019767 huur mediatheek, conrectorruimten en technieklokaal 2g  €                    30.489 N p

Grebbeberglaan 7 Willibrord Stichting VO 13.019764 Huur sportterrein: hockeyvelden Grebbeberglaan tbv 
Globe College 

2f  €                    12.160 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Heidelberglaan 100 Prof. Fritz Redl (V)SO 12.066873 huurvergoeding (nieuwbouw (lesgebouw en gymzaal) 
voor 81 leerlingen (V)SO LZK)

2g  €                  152.380 N p

Ina Boudier Bakkerlaan 7 NUOVO VO 13.014801 huur sportterrein USG 2f  €                    10.743 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Jeanne d'Arcdreef 1 Gemeente Utrecht BO huur (nood)lokalen 2g  €                    33.689 N p
Koningsbergerstraat 2 Willibrord Stichting VO 13.019763 Huur sportterrein sportpark Marco van Basten tbv 

Christelijk Gymnasium
2f  €                    12.095 N p A8: beoordeling obv 

1/10/2013 telling
La Bohemedreef 5-7 NUOVO VO 13.014795 huur sportterrein ISK 2f  €                      5.322 N p A8: beoordeling obv 

1/10/2013 telling

La Bohemedreef 7 NUOVO VO 13.014798 huur sportterrein POUWER 2f  €                      6.625 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Maartvlinder 1 NUOVO VO 13.014797 huur sportterrein Leidsche Rijn College 2f  €                    12.376 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Maartvlinder 7 NUOVO VO 13.014803 huur sportterrein Via Nova College 2f  €                    12.112 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Muntstraat 3 en 5 Willibrord Stichting VO 13.019759 Huur Muntstraat 3 en 5 tbv Gregorius College 2g  €                    95.271 W p

1.c huurvergoedingen (o.a. sportfaciliteiten)
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Musicallaan 108 BO huur één lokaal (17e lokaal) tbv Hof Ter Weide in 

Waterwin
 €                    50.000 R p

Nobeldwarsstraat 9 Willibrord Stichting VO 13.019757 huur sportterrein Ln v Maarschalkerweerd tbv Gregorius 
College

2f  €                    17.172 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Pauwoogvlinder 18 BO uitbreiding obs Het Zand: drie groepen (betreft  
ingebruikneming c.q. huurvergoeding)

2a2p  €                  100.000 R p

Vader Rijndreef 7-9 NUOVO VO 13.014799 huur sportterrein Trajectum College 2f  €                    11.723 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Van Bijnkershoeklaan 2 NUOVO VO 13.014800 huur sportterrein Unic 2f  €                      8.734 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Vondellaan 178 NUOVO VO 13.014804 huur sportterrein X11 2f  €                      6.625 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Winklerlaan 373 Willibrord Stichting VO 13.019760 huur gymnastiekaccommodatie sporthal Hercules tbv 
Gerrit Rietveld College

2f  €                         500 R p A8: toetsing 1/10/2013; 
geen index

Winklerlaan 373 Willibrord Stichting VO 13.019761 huur sportterrein tbv Gerrit Rietveld College 2f  €                    13.860 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

Zwarte Woud 211 EBVO De Passie VO 13.014920 huur sportterrein De Passie 2f  €                    11.119 N p A8: beoordeling obv 
1/10/2013 telling

totaal 1.c  €                  696.312 p

PRIORITEIT 2: VOORZIENINGEN TER HANDHAVING ADEQUAAT  ONDERHOUDSNIVEAU

Nolenslaan 33 SPOU BO 13.019816 2e uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw dr. 
Bosschool 21 leslokalen, 2 speellokalen en 1 vve-lokaal

2a1  €               1.050.822 N p

2e uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw gymzaal 2a1  €                  183.797 N p

Jan v. Ransdorpstraat 32 KSU BO 13.014923 2e uitvoering: vervangende nieuwbouw c.q. renovatie 
De Carrousel

2a1  €                  751.816 N p

HART VAN ZUID
Marco Pololaan 523 SPOU BO 13.014952 vervangende nieuwbouw: 2e uitvoeringskrediet 

Kaleidoskoop
2a1  €               2.044.670 N p Inclusief Bontekoelaan 

en € 170.000 
buurtlokaal

Marco Pololaan 521 Gemeente Utrecht BO 2e uitvoering vervangende nieuwbouw gymzaal Marco 
Pololaan 521

2a1  €                  378.736 N p

Neckardreef 115 Overvecht Zuid BO 13.014394 2e uitvoering: vervangende nieuwbouw Joannes XXIII 2a1  €               1.149.396 N p

2.a vervangende nieuwbouw
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Scharlakendreef 3 Overvecht Zuid BO 13.014397 2e uitvoering: vervangende nieuwbouw Joannes XXIII 2a1 zie '13.014394

Neckardreef BO 2e uitvoering nieuwbouw gymzaal Neckardreef 2a1  €                  352.911 N p

Wezerdreef 3 SPOU BO 13.019813 2e uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw 
Wezerdreef 3; voorschot programma 2008 € 144.500); 
1e uitvoering programma 2013 € 816.583,50

2a1  €                  816.584 N p

2.a totaal  €               6.728.732 N p

Maria van Reedestraat BO renovatie gymzaal 2a1  €                  552.096 N p
Australiëlaan 1 Noor BO 13.003795 renovatie (huidige) schoolgebouw Al Hambra 2a1  €                  900.000 R p/o A8: onder voorbehoud 

van formele bekostiging

totaal 2.b  €               1.452.096 N/R p

Agavedreef 92 Auris groep (V)SO 13.019736 onderhoud: herstel gedeelte straatwerk schoolplein 2c  €                      2.000 R p
Amaliadwarsstraat 2 KSU BO 13.014933 onderhoud: herstel metselwerk uitkraging 2c  €                      4.000 R p/o
Billitonkade 45 PCOU BO 13.019790 onderhoud: vervangen dakbedekkingen hoge gedeelte 

aanbouw
2c  €                    20.000 R p

Blauwe Vogelweg 11 De Kleine Prins (V)SO 13.019821 onderhoud: vervangen buitengevelkozijnen zuidzijde 2c  €                    33.000 R p/o

Blauwe Vogelweg 11 De Kleine Prins (V)SO 13.019967 onderhoud: opknappen oudste noodlokaal (vervangen 
elektrische entreeschuifdeur)

2c  €                    10.000 R p

Blauwe Vogelweg 11 De Kleine Prins (V)SO 13.019823 onderhoud: vervangen deel dakbedekking 2c  €                    59.000 R p
Blauwe Vogelweg 11 De Kleine Prins (V)SO 13.019822 onderhoud: vervangen cv-leidingen onder de vloer 

inclusief aangetaste radiatoren
2c  €                  120.000 R p/o

Boerhaaveplein 110 PCOU BO 13.019787 onderhoud: vervangen dakbedekking platte daken 2c  €                    45.000 R p
Boerhaaveplein 110 PCOU BO 13.019788 onderhoud: vervangen onderste gedeelten 8 stuks   

buitengevelkozijn van de lokalen aan de pleinzijde 
2c  €                  100.000 R p/o

Columbuslaan 40 SPOU BO 13.019663 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen

2d  €                      6.000 R p

Dantelaan 2A PCOU BO 13.019778 onderhoud: vervangen buitengevelkozijn naast 
hoofdingang

2c  €                      5.000 R p/o

Dantelaan 2A PCOU BO 13.019779 onderhoud: vervangen slechte cv-leidingen onder de 
vloer

2c  €                    50.000 R p/o

2.c onderhoud

2.b renovatie
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Eifel 26-28 SPOU BO 13.019674 onderhoud: opknappen buitenberging: vernieuwen 

kozijn met deuren en herstel gevelwerk
2c  €                      7.500 R p/o

Hieronymusplantsoen 3 Vrije School BO 13.014381 onderhoud: noodzakelijke herstel gebreken dakwerk 2c  €                    10.000 R p/o

Koekoeksplein 2A SPOU BO 13.019665 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen ontluchting c.v.-ruimte

2d  €                      3.000 R p

Laan van Chartroise 160 SPOU BO 13.014943 onderhoud: herstelwerkzaamheden uitgebouwde 
penanten gevelmetselwerk

2c  €                      8.000 R p

Lanslaan 12 PCOU SO 13.019798 onderhoud: vervangen van een aantal gevelplaten; 
vergoeding maximaal 50%

2c  €                      7.000 R p/o

Lanslaan 12 PCOU SO 13.019784 onderhoud: herstelwerkzaamheden gevelkozijnen met 
ramen en deuren; vergoeding maximaal 50% (= R: € 
10.000) en vervangen van enkele ramen en deuren (= 
R: 10.000)

2c  €                    20.000 R p/o

Lanslaan 12 PCOU SO 13.019785 onderhoud: vervangen c.v.-leidingen onder de vloer 2c  €                    40.000 R p/o

Marco Pololaan 485 SPOU SBO 13.019668 onderhoud: tegemoetkoming kosten hertegelen 850 m² 
extra schoolplein

2c  €                    25.000 R p/o

Meerdere gebouwen Gemeente Utrecht BO noodzakelijk onderhoud aan masterplangebouwen 2c  €                  200.000 R p
Neckardreef 20 KSU SBO 13.014935 onderhoud: vervangen aluminium/kunststof entreekozijn 

met deuren door hardhouten uitvoering
2c  €                      6.500 R p

Nolenslaan 33A PCOU BO 13.019791 onderhoud: vernieuwen loodwerk 2c  €                      5.000 R p/o

Nolenslaan 33A PCOU BO 13.019792 onderhoud: vervangen stalen hekwerk aan voorzijde 
schoolgebouw

2c  €                      8.000 R p A8: nader overleg 
gewenst met dr d Bos

Ondiep 63 PCOU BO 13.019794 onderhoud: herstel hekwerk en muurwerk achterzijde 
schoolgebouw

2c  €                      3.500 R p

Ondiep 63 PCOU BO 13.019800 onderhoud: vervangen betonnen kantplanken schutting 
fietsenberging 

2c  €                      3.500 R p

Ondiep 63 PCOU BO 13.019795 onderhoud: herstel tochtwering van ramen in 
gevelkozijnen

2c  €                      8.000 R p

Oortlaan 1 GPOWN BO 12.014415 onderhoud: herstel betonnen lateien en gevelplint 2c  €                      1.500 R p
Orinocodreef 15 De Kleine Prins VSO 13.019927 onderhoud: nieuwe dakbedekking op oude platte daken 2c  €                    48.000 R p/o

Pastoor Boelenslaan 10 R.K. Vl  De M H BO 13.014913 onderhoud: vervangen buitenriolering oostzijde 2c  €                    20.000 R p/o A8: nader onderzoek
Pastoor Boelenslaan 10 R.K. Vl  De M H BO 13.014915 onderhoud: herstel gebreken gebroken vloer en 

opvullen overige vloeren in de gang
2c  €                    30.000 R p/o

Pieterskerkhof 10 SPOU BO 13.019809 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen

2d  €                    32.000 R p

Pr. Margrietstraat 118 SPOU BO 13.014946 onderhoud: vervangen en herstraten tegelwerk 
schoolplein aan achter- en zuidoostzijde

2c  €                    21.000 R p
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Regentesselaan 70 PCOU BO 13.019801 onderhoud: vervangen dakgoot met ondereind 

hemelwaterafvoer buitenberging
2c  €                      2.500 R p

Ridderlaan 4 PCOU BO 13.019789 onderhoud: vervangen hekwerken straatzijde beide 
pleinen en van houten palen speelplein onderbouw 

2c  €                    10.000 R p/o Vergoeding gemeente 
50% van de kosten

Santa Cruzdreef 30 Auris groep (V)SO 13.019735 onderhoud: hertegelen gedeelte straatwerk 2c  €                    25.000 R p/o
Schoolstraat 7 te Vleuten PCOU BO 13.019780 herstel constructiefout: aanpassen grote aluminium 

gevelkozijnen nieuwbouwgedeelte
2d  €                    35.000 R p

St. Pietersberg 12c Beheer Bonte Berg BO 13.016092 onderhoud: aanbrengen hydrofoorinstallatie in 
waterleidingsyteem

2d  €                      8.000 R p

St. Pietersberg 12c Beheer Bonte Berg BO 13.016094 onderhoud: herstel gebreken dakbedekking 2c  €                      9.000 R p

St. Pietersberg 12c Beheer Bonte Berg BO 13.016093 onderhoud: herstel gebreken tegelbestrating en 
hekwerk op erfscheiding

2c  €                    16.000  R p

St. Pietersberg 12c Beheer Bonte Berg BO 13.016096 onderhoud: herstel gebreken vloer-stroomvoorziening 
(vloerdozen)

2d  €                    20.000 R p

St. Pietersberg 12c Beheer Bonte Berg BO 13.016097 onderhoud: vervangen aanwezigheidssensoren 
verlichting lokalen en toiletruimten

2d  €                    30.000 R p

Van Hoornekade 6 KSU BO 13.014934 onderhoud: vervangen buitengevelkozijnen zuidzijde 2c  €                  150.000 R p A8: nader overleg 
noodzakelijk over 
isolatieglas

totaal 2.c  €               1.267.000 R p

De Fakkel PCOU 13.019772 onderwijskundige vernieuwing De Fakkel, Nolenslaan 
33A

2h  €                  126.928 N p

totaal Programma  €             14.245.022 

PRIORITEIT 4: ONDERWIJSKUNDIGE VERNIEUWING
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting

OVERZICHT (niet toe te kennen voorzieningen)

CLUSTER TEUN DE JAGER

Teun de Jagerdreef SPOU BO 13.020868 vervangende nieuwbouw Teun de Jagerdreef 2a1 o A7: 2e uitvoering 
schuift door naar 2015 
(inclusief Cleophas 
Jenaplan)

Teun de Jagerdreef 3 Gemeente Utrecht BO vervangende nieuwbouw 2 gymzalen Teun de 
Jagerdreef

2a1 o zie '13.020868

Winterboeidreef 10 Overvecht Zuid BO 13.014396 2e uitvoering: vervangende nieuwbouw Cleophas 
Jenaplanschool

2a1 o zie '13.020868

Winterboeidreef 6 Overvecht Zuid BO 13.014395 vervangende nieuwbouw Cleophas Jenaplanschool 2a1 o zie '13.020868

CLUSTER IBISDREEF

Ghanadreef 2 KSU BO 13.014936 2e uitvoeringskrediet Marcusschool, locatie Mattheus 2a1 o A7: 2e uitvoering 
schuift door naar 2015 
(inclusief 'Grote 
Trekdreef')

Grote Trekdreef 4 SPOU BO 13.020867 2e uitvoering vervangende nieuwbouw Grote Trekdreef 2a1 o zie '13.014936

Grote Trekdreef 3 Gemeente Utrecht BO 2e uitvoering vervangende nieuwbouw gymzaal Grote 
Trekdreef

2a1 o zie '13.014936

A'damsestraatweg 239A De Pels SO 13.019669 onderhoud: vervangen dakbedekking van 4 stuks  platte 
daken

2c o A7: niet noodzakelijk

Agavedreef 92 Auris groep (V)SO 13.019730 herstel constructiefout: verwijderen van 
asbesthoudende lijmlaag vloerbedekking

2d o A6: wordt op andere 
wijze in voorzien in 
2013

Al Hambra Noor BO 13.014938 eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 2a6 o A3; geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Amaliadwarsstraat 2 KSU BO 13.014939 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen: plaat in kruipruimte en golfplatendak 
buitenberging

2d o A6: wordt op andere 
wijze in voorzien in 
2013

Amaliadwarsstraat 2 KSU BO 13.014933 onderhoud: herstel metselwerk bovenzijde gevel 
schoolpleinzijde

2c p/o A2/A9: geen aan te 
vragen voorziening

Amaliadwarsstraat 2 / 
Waalstraat 251

KSU BO 13.014927 uitbreiding permanent; 2e uitvoering  2a2p p/o A7:(2e) uitvoering in 
2015
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Asch van Wijckskade 20 Willibrord Stichting VO 13.019758 huur gymzalen Begynekade / sporthal Galgenwaard 2f o A3+A6: geen recht op 

gevraagde voorziening+ 
op andere wijze in 
voorzien (zie brief 
16/11/2009)              

Australiëlaan 1 Noor BO 13.003795 nieuwbouw voor 10 lokalen 2a1 p/o A6: wordt op andere 
wijze in voorzien 
(renovatie ipv 
nieuwbouw)

Beethovenplein 2 SPOU BO 13.019808 onderhoud: begeleidingskosten 
renovatiewerkzaamheden lekkage schoorsteen

2c o A7/A9: niet 
noodzakelijk

Beethovenplein 2 SPOU BO 13.019807 onderhoud: herstel (vervolgschade) lekkage 
schoorsteen

2c o A7/A9: niet 
noodzakelijk

Beiroetdreef Gemeente Utrecht BO 2e uitvoering vervangende nieuwbouw gymzaal 
Beiroetdreef

2a1 o A7:  2e uitvoering 
schuift door naar HVP 
2015

Beiroetdreef 5 SPOU BO 13.019812 tweede uitvoeringskrediet: vervangende nieuwbouw 
Beiroetdreef 5 

2a1 o A7:  2e uitvoering 
schuift door naar HVP 
2015

Blauwe Vogelweg 11 De Kleine Prins (V)SO 13.019820 uitbreiding gymfaciliteiten 2a2p o A3: géén recht op de 
voorziening volgens 
criteria verordening

Blauwe Vogelweg 11 De Kleine Prins (V)SO 13.019822 onderhoud: vervangen overige nog in goede staat 
verkerende radiatoren

2c p/o A7: noodzaak niet 
aanwezig

Blauwe Vogelweg 11 De Kleine Prins (V)SO 13.019821 onderhoud: vervangen buitengevelkozijnen oostzijde 2c p/o A7: noodzaak niet 
aanwezig

Boadreef 2 Auris groep (V)SO 13.019732 nieuwbouw twee gymzalen Auris College: 2e 
uitvoeringskrediet

2a2p o A7/A8: budget voor 1 
gymzaal reeds 
beschikbaar; nader 
onderzoek, 2e 
uitvoering schuift door 
naar 2015

Boadreef 2 Auris groep (V)SO 13.019733 uitbreiding permanent: uitbreiding met leslokalen 2a2p o A7/A8: voorziening niet 
noodzakelijk c.q. nader 
overleg

Boadreef 2 Auris groep (V)SO 13.019734 uitbreiding permanent: uitbreidingskrediet renovatie 
schoolgebouw

2a2p o A7/A8: voorziening 
schuift door naar 2015
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Boerhaaveplein 110 PCOU BO 13.019788 onderhoud: vervangen overige buitengevelkozijnen 2c p/o A7/A9: niet 

noodzakelijk
Bontekoelaan 7+9 PCOU BO 13.019774 vervangende nieuwbouw: deblokkering budgetten 

schoolgebouw
2a1 o A2: geen aan te vragen 

voorziening

Bontekoelaan 7+9 PCOU BO 13.019775 vervangende nieuwbouw: deblokkering budgetten 
gymzaal

2a1 o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Burchtpoort 3 Willibrord Stichting VO 13.019765 huur gymaccommodatie in gebouw Burchpoort 2f o A6: andere wijze in 
voorzien c.q. bekostigd 
(zie brief 16/11/2009)

Dantelaan 2A PCOU BO 13.019778 onderhoud: vervangen overige buitengevelkozijnen 2c p/o A7/A9: niet 
noodzakelijk

Dantelaan 2A PCOU BO 13.019779 onderhoud: vervangen van radiatoren en leidingen 
boven de begane grondvloer

2c p/o A7: niet noodzakelijk

De Lukas, Kopklassen PCOU BO 13.016237 1e inrichting onderwijsleerpakket voor 2 groepen 2a6 o Reeds in voorzien 
(Lukas recht op 
inrichting voor 19 
groepen, maar al 
ingericht voor 20 
groepen olp)

De Lukas, Kopklassen PCOU BO 13.015954 1e inrichting meubilair voor 2 groepen 2a7 o Reeds in voorzien 
(Lukas recht op 
inrichting voor 19 
groepen, maar al 
ingericht voor 20 
groepen meubilair)

De Lukas, Mozaiek PCOU BO 13.016235 1e inrichting meubilair voor 11 groepen 2a7 o Reeds in voorzien 
(recht op inrichting voor 
5 groepen, maar al 
ingericht voor 6 
groepen meubilair)

De Lukas, Mozaiek PCOU BO 13.019770 1e inrichting onderwijsleerpakket voor 11 groepen 2a6 o Reeds in voorzien 
(recht op inrichting voor 
6 groepen, maar al 
ingericht voor 7 
groepen olp)

De Oase PCOU BO 13.015955 1e inrichting onderwijsleerpakket naar 11 groepen 2a6 o Reeds in voorzien, 
namelijk al ingericht 
voor 11 groepen olp
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
De Oase PCOU BO 13.016241 1e inrichting meubilair naar 11 groepen 2a7 o Reeds in voorzien, 

namelijk al ingericht 
voor 11 groepen 
meubilair

De Passie EBVO De Passie VO 13.014910 uitbreiding permanent 2a2p o A3; geen recht op 
voorziening volgens 
normering

De Ridderhof PCOU BO 13.016239 eerste inrichting onderwijsleerpakket 2a6 o Reeds in voorzien 
(namelijk 31 groepen 
onderwijsleerpakket)

De Ridderhof PCOU BO 13.015953 eerste inrichting meubilair 2a7 o Reeds in voorzien 
(namelijk 31 groepen 
meubilair)

Eifel 26-28 SPOU BO 13.019674 onderhoud: opknappen buitenberging: 50% van de 
kosten van schoonmaak en voegwerk gevels

2c p/o A9: regulier onderhoud 
schoolbestuur

Emile Hullebroeckstraat 66 PCOU BO 13.019771 uitbreiding tijdelijk 2a2t o afstemming/overleg 
gemeente met pcou

Gerrit Rietveld College Willibrord Stichting VO 13.019768 eerste inrichting leer- en hulpmiddelen 3e gymzaal 2a6/2a7 o Is reeds in voorzien

Grebbeberglaan 7 PCOU BO 13.019762 medegebruik: vergoeding Kopklassen met 
terugwerkende kracht

2f o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Handelstraat 51 KSU BO 13.014921 onderhoud: vervangen aluminium/kunststof entreekozijn 
met deuren door hardhouten uitvoering

2c o A7/A9: niet 
noodzakelijk

Het Zand SPOU BO 13.019695 eerste inrichting onderwijsleerpakket 20e groep 2a6 p/o A3; geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Het Zand SPOU BO 13.019696 eerste inrichting meubilair 20e groep 2a7 p/o A3; geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Heycopplein 1 SPOU BO 13.019678 aanpasing: realisatie liftinstallatie 2b o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Hieronymusplantsoen 3 Vrije School BO 13.015180 uitbreiding permanent 11e groep 2a2p o A3: geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Hieronymusplantsoen 3 Vrije School BO 13.014381 onderhoud: herstel gebreken dakwerk e.d.: onderhoud 
aan veiligheidshaken

2c p/o A2/A9: geen aan te 
vragen voorziening
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
James Johnsonstraat 100 PCOU BO 13.019769 uitbreiding permanent 2a2p o A13: voorziening volgt 

ander traject, nml 
Referentiekader 
Leidsche Rijn

Koekoeksplein 2A SPOU BO 13.014945 onderhoud: herstel dakwerk speelzaal 2c o A7: niet noodzakelijk
La Bohemedreef 7 NUOVO VO 13.014805 eerste inrichting school ISK voor 2.051,5 m² 2a6/2a7 o A3: geen recht op basis 

criteria verordening

La Bohemedreef 7 NUOVO VO 13.014808 uitbreiding permanent gymvoorziening ISK 2a2p o A3/A6/A8: in 
samenhang met 
Pouwer bezien + 
verwijzing naar 
leegstand in gymzalen 
in Overvecht)

La Bohemedreef 7 NUOVO VO 13.014807 eerste inrichting gymvoorziening ISK 2a6/2a7 o A3: geen recht op basis 
criteria verordening

La Bohemedreef 7 NUOVO VO 13.014815 eerste inrichting gymvoorziening POUWER 2a6/2a7 o A3: geen recht op basis 
criteria verordening

La Bohemedreef 7 NUOVO VO 13.014816 uitbreiding permanent gymvoorziening POUWER 2a2p o A3/A6/A8: in 
samenhang met ISK 
bezien + verwijzing 
naar leegstand in 
gymzalen in Overvecht

Laan van Chartroise 160 SPOU BO 13.019661 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen

2d o A7: niet noodzakelijk

Laan van Nieuw Guinea 20 PCOU BO 13.019802 onderhoud: herstel afrastering op en herstel van 
gemetselde pilasters

2c o A7/A9: niet 
noodzakelijk

Lanslaan 12 PCOU (V)SO 13.015935 aanpassing voor so-afdeling (ook Rafaël so betrekken) 2b o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Lanslaan 12 PCOU (V)SO 13.019797 verplaatsen 2 noodlokalen 2a4 o geen recht op de 
gevraagde voorziening
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Lanslaan 12 PCOU SO 13.019784 onderhoud: vervangen buitengevelkozijnen met ramen 

en deuren en aanbrengen isolerende beglazing
2c p/o A2/A7: isolerende 

beglazing niet aan te 
vragen; vervangen 
(alle) kozijnen niet 
noodzakelijk

Lanslaan 12 PCOU SO 13.019785 onderhoud: vervangen radiatoren 2c p/o A7: niet noodzakelijk
Lanslaan 12 PCOU SO 13.019798 onderhoud: herstelwerkzaamheden gevelplaten en 

vervangen van alle gevelplaten
2c p/o A7A9: niet noodzakelijk

Lanslaan+Attleeplantsoen PCOU (V)SO 13.019777 aanpassing: haalbaarheidsonderzoek 2b o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Lingestraat 2A PCOU BO 13.019796 onderhoud: herstel scheur in metselwerk achterzijde 
schoolgebouw

2c o A7/A9: niet 
noodzakelijk

locatie Haarrijn KSU BO 13.014925 nieuwbouw vestiging in Haarrijn: bouwvoorbereiding en 
1e uitvoering

2a1 o A13: voorziening volgt 
ander traject, nml 
Referentiekader 
Leidsche Rijn

locatie Haarzicht SPOU BO 13.015936 uitbreiding permanent Kees Valkensteinschool op 
locatie Haarzicht

2a2p o A3: (nog) geen recht op 
de voorziening volgens 
criteria verordening

locatie Haarzicht SPOU BO 13.019926 vervangende nieuwbouw Kees Valkensteinschool op 
locatie Haarzicht

2a1 o A13: voorziening volgt 
ander traject, nml 
Referentiekader 
Leidsche Rijn

Luc Stevens SPOU SBO 13.019675 eerste inrichting onderwijsleerpakket 12e groep 2a6 o A3: geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Luc Stevens SPOU SBO 13.019676 eerste inrichting meubilair 12e groep 2a7 o A3: geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Maasplein 1 SPOU BO 13.019660 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen

2c o A7: niet noodzakelijk

"Madridlaan" KSU BO 13.014924 nieuwbouw: Leidsche Rijn Centrum 2a1 o A13: voorziening volgt 
ander traject, nml 
Referentiekader 
Leidsche Rijn

Marco Pololaan 485 SPOU SBO 13.019668 onderhoud: vergoeden kosten extra terreinverharding 2c p/o A3: geen recht op basis 
criteria verordening
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Marco Pololaan 523 SPOU BO 13.019659 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 

materialen:stalen toegangsdeur 1e verdieping
2d o A7: niet noodzakelijk

Marco Pololaan 523 SPOU BO 13.019662 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen: scheidingsschotten toiletten

2d o A7: niet noodzakelijk

Marnixlaan 362 SIOU BO 13.019971 herstel constructiefout: vergoeden kosten uitgevoerde 
asbestinventarisatie van het schoolgebouw

2d o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Marnixlaan 362 SIOU BO 13.019972 herstel constructiefout: saneren asbest kruipruimte 2d o A7: niet noodzakelijk

Marnixlaan 362 SIOU BO 13.019973 onderhoud: herstel scheur in metselwerk bovendaks 2c o A7/A9: niet 
noodzakelijk

Musicallaan 108 KSU BO 13.014926 uitbreiding permanent: 2e speellokaal 2a2p o A6: op andere wijze in 
voorzien (verwijzing 
naar gymzaal)

n.t.b. De Pels (V)SO 13.019667 nieuwbouw De Pels (ASS-leerlingen) 2a1 o geen behoefte aan 
speciale voorziening 
voor deze doelgroep + 
reeds in voorzien

Nolenslaan 33A PCOU BO 13.019791 onderhoud: vervangen dakbedekking hellend dak 2c p/o A7: niet noodzakelijk
Nolenslaan 33A PCOU BO 13.019793 onderhoud: vervangen kunststof kozijnen met ramen en 

deuren 
2c o A7/A9: niet 

noodzakelijk
Notebomenlaan NUOVO VO 13.014796 huur sportterrein Internationale School 2f o A2; bao, geen aan te 

vragen voorziening + 
A6: vo, andere wijze in 
voorzien en bekostigd 
(Gregorius) 

ntb NUOVO VO 13.014809 nieuwbouw school Internationale School 2a1 o A3: geen recht op basis 
criteria verordening

ntb NUOVO VO 13.014810 eerste inrichting Internationale School 2a6/2a7 o A3: geen recht op basis 
criteria verordening

ntb NUOVO VO 13.014811 nieuwbouw gymvoorziening Internationale School 2a1 o A3: geen recht op basis 
criteria verordening

ntb NUOVO VO 13.014812 1e inrichting gymvoorziening Internationale School 2a6/2a7 o A3: geen recht op basis 
criteria verordening
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
ntb NUOVO VO 13.014820 nieuwbouw gymvoorziening Utrechtse School 2a1 o A3: geen recht op basis 

criteria verordening

ntb NUOVO VO 13.014821 nieuwbouw Utrechtse School 2a1 o A3: geen recht op basis 
criteria verordening

ntb NUOVO VO 13.014822 eerste inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair nieuwe 
gymvoorziening Utrechtse School

2a6/2a7 o A3; geen recht op basis 
criteria verordening

ntb NUOVO VO 13.014802 huur sportterrein Utrechtse School o A3: geen recht volgens 
criteria verordening 
(leerlingen op andere 
scholen ingeschreven)

obs Tuindorp SPOU BO 13.019688 1e inrichting onderwijsleerpakket voor 4 groepen (t/m 
16e groep)

2a6 o A3: geen recht op 
voorziening (16e groep) 
volgens normering en al 
deels (13e t/m 15e 
groep) in voorzien

obs Tuindorp SPOU BO 13.019689 1e inrichting meubilair voor 4 groepen (t/m 16e groep) 2a7 o A3: geen recht op 
voorziening (16e groep) 
volgens normering en al 
deels (13e t/m 15e 
groep) in voorzien

obs Waterrijk SPOU BO 13.019685 1e inrichting meubilair 16e groep 2a7 p/o A3: geen recht op 
voorziening volgens 
normering

obs Waterrijk SPOU BO 13.019682 1e inrichting onderwijsleerpakket 16e  groep 2a6 p/o A3: geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Ondiep 63 St. Hindoe Onderw. BO 13.014637 uitbreiding permanent Shri Krishna (locatie in Leidsche 
Rijn)

2a2p o A6/A8:  ingebruikname 
deel 'Trio'-gebouw in 
2013

Oog in Al SPOU BO 13.019692 1e inrichting (nieuwe) 2e speellokaal (Victor 
Hugoplantsoen)

2a6/2a7 o A7: in 2014 nog niet 
nodig; doorschuif naar 
2015
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Opzoomerstraat 1 SPOU BO 13.019658 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 

materialen
2d o A7: niet noodzakelijk

Orinocodreef 15 De Kleine Prins VSO 13.019846 onderhoud: treffen preventieve inbraakvoorzieningen 2c o A2:geen aan te vragen 
voorziening

Orinocodreef 15 De Kleine Prins VSO 13.019927 onderhoud: nieuwe dakbedekking op dakvlak D3 2c p/o A7: niet noodzakelijk

Pagodedreef 49 KSU BO 13.014922 2e uitvoeringskrediet Johannesschool 2a1 o A7:  2e uitvoering naar 
HVP 2015

2e uitvoering: één ouderlokaal 2a1 o A7:  2e uitvoering  naar 
HVP 2015

Passiebloemweg 7 SPOU BO 13.019811 herstel constructiefout: herstel ventilatievoorziening 
voor obs Vleuterweide in Het Balkon

2d o A2, A6: geen aan te 
vragen voorziening

Pastoor Boelenslaan 10 R.K. Vl  De M H BO 13.014913 onderhoud: vervangen overige buitenriolering 2c p/o A7: niet noodzakelijk
Pastoor Boelenslaan 10 R.K. Vl  De M H BO 13.014914 onderhoud: vervangen dakbedekking en dakwerk aula 

inclusief aanbrengen isolatie
2c o A7/A9: niet 

noodzakelijk

Pastoor Boelenslaan 10 R.K. Vl  De M H BO 13.014915 onderhoud: herstel vloeren in de lokalen 2c p/o A7: niet noodzakelijk
Pauwoogvlinder 18 SPOU BO 13.019694 uitbreiding permanent obs Het Zand met 9 

groepen/lokalen
2a2p p/o A6; wordt op andere 

wijze in voorzien

Pieterskerkhof 10 SPOU BO 13.019810 herstel constructiefout: begeleidingskosten saneren 
asbest

2d o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Prinses Margriet SPOU BO 13.019673 1e inrichting meubilair 14e groep 2a7 o A3: geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Prof. H. Bavinckstraat 3 PCOU SBO 13.019786 onderhoud: aanpassen terreinriolering 2c o A7/A9: niet 
noodzakelijk

Prof. H. Bavinckstraat 3 PCOU SBO 13.019799 onderhoud: herstel voegwerk schoolgebouw 2c o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Prof. v Bemmelenlaan 34 SPOU BO 13.019814 voorbereidings- en uitvoeringskrediet  tbv obs Tuindorp 2a2p o A6+A7: verwijzing naar 
leegstand Voordorp 

Prof. v Bemmelenlaan 51B KSU BO 13.014929 uitbreiding permanent Paulusschool: 2e uitvoering 2a2p o A7: niet noodzakelijk 
c.q. reeds in voorzien 
(Wevelaan)

Ridderlaan 4 PCOU BO 13.019776 vervangende nieuwbouw: deblokkering budgetten 
gymzaal

2a1 o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Ridderlaan 4 PCOU BO 13.019789 onderhoud: overige hekwerken 2c p/o A7, A9: niet 
noodzakelijk

Rosweijdelaan 1 PCOU BO 13.019783 onderhoud: verv. gedeelte riolering binnen en buiten 2c o A2, A6 en A9
Rosweijdelaan 1 PCOU BO 13.019781 onderhoud: vervangen dakbedekking 2c o A7/A9: niet 

noodzakelijk
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
Rosweijdelaan 1 PCOU BO 13.019782 onderhoud: vervangen houten kozijnen, ramen en 

deuren
2c o A7/A9: niet 

noodzakelijk

Rotsoord 36 Kentalis SO 13.020179 onderhoud: uitvoeren van onderzoek naar 
vochtdoorslag zuidgevel

2c o A2: geen aan te vragen 
voorziening

Santa Cruzdreef 30 Auris groep (V)SO 13.019735 onderhoud: hertegelen valdempende tegels bij 
speeltoestel

2c p/o A2/A9: geen aan te 
vragen voorziening

Schoolplein 6 KSU BO 13.014941 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen: asbestkoord in kruipruimte

2c o A6: op andere wijze in 
voorzien in 2013

St. Bonifatiusstraat 8 KSU BO 13.014940 herstel constructiefout: saneren asbesthoudende 
materialen: rookgasafvoer in c.v.-ruimte

2d o A6: op andere wijze in 
voorzien in 2013

St. Pietersberg 12c Beheer Bonte Berg BO 13.016095 onderhoud: herstel gebreken noodverlichting 2c o A2/A9: geen aan te 
vragen voorziening

Van Bijnkershoeklaan 2 NUOVO VO 13.014817 nieuwbouw gymvoorziening UniC 2a1 o A7: noodzaak niet 
aanwezig

Van Bijnkershoeklaan 2 NUOVO VO 13.014818 uitbreiding permanent school UniC 2a2p o A3: geen recht op 
voorziening volgens 
normering

Van Bijnkershoeklaan 2 NUOVO VO 13.014819 eerste inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair 
gymvoorziening UniC

2a6/2a7 o A7: noodzaak niet 
aanwezig

Van Bijnkershoeklaan 2 NUOVO VO 13.014823 eerste inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair UniC 2a6/2a7 o A7: noodzaak niet 
aanwezig

Van Brammendreef 5 SPOU BO 13.019693 5 groepen tijdelijke huisvesting tijdens vervangende 
nieuwbouw Teun de Jagerdreef 5

2a2t o A6; wordt door de 
gemeente in voorzien 
(zie pagina 22 
verordening)

Victor Hugoplantsoen 34 SPOU BO 13.019806 2e uitvoering: uitbreiding met 2 groepen permanent in 
de nieuwbouw, inclusief 2e speellokaal

2a2p p/o  A7: 2e uitvoering 
doorschuif naar 2015

Victor Hugoplantsoen 34 SPOU BO 13.014942 nieuwbouw: 2e speellokaal voor obs Oog in Al 2a2p o A6: gevoegd bij 
13.019806

Vleuterweide NUOVO VO 13.014813 eerste inrichting leer- en hulpmiddelen / meubilair  VO-
school Vleuterweide

2a6/2a7 o A7: noodzaak niet 
aanwezig

Vleuterweide NUOVO VO 13.014814 eerste inrichting leer- en hulpmiddelen / meubilair 
gymzaal

2a6/2a7 o A7: noodzaak niet 
aanwezig

Winklerlaan 79 De Pels SO 13.014948 uitbreiding permanent SO-De Pels aan de Winklerlaan 2a2p o A3: géén recht op de 
voorziening volgens 
criteria verordening + 
A6: op andere wijze in 
voorzien
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting

VERKLARING RUBRIEKEN  
 
 
nummer  Onderwijsnummer c.q. registratienummer 
soort  Basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs (voortgezet) 

speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs 
Bestuur  Bestuursnaam (verkort) 
Voorziening  Omschrijving van de voorziening (de aangevraagde voorziening kan 

(gedeeltelijk) op het Overzicht staan) 

   
Voorz  Voorziening wordt aangeduid met een letter/nummer: codering is 

analoog aan artikel 2 van de verordening) 
 2a1 Vervangende bouw, herhuisvesting, renovatie, e.d. 
 2a2p Uitbreiding permanent 
 2a2t Uitbreiding tijdelijk 
 2a3 Ingebruikneming bestaand gebouw 
 2a4 Verplaatsing noodlokalen 
 2a5 Terrein voor nieuwbouw/uitbreiding 
 2a6 Eerste inrichting onderwijsleerpakket resp. leer- en hulpmiddelen 
 2a7 Eerste inrichting meubilair 
 2a8 Medegebruik 
 2b Aanpassingen aan gebouwen 
 2c Onderhoud aan gebouwen  
 2d Herstel constructiefouten 
 2e Herstel schade 
 2f Huur sportfaciliteiten (velden en zalen) 
 2g Huur gebouwen en lokalen (in verordening formeel 2a) 
 2h Onderwijskundige vernieuwing 
 3 Bouwvoorbereiding 
   
N/R/W  De kosten volgens raming (R), norm (N) of werkelijk (W) 
   
p/o  De aangevraagde voorziening wordt: 
 p Geheel toegekend (en op het Programma geplaatst) 
 o Geheel afgewezen (en op het Overzicht geplaatst) 
 p/o Voor een deel toegewezen en voor een deel afgewezen 
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Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres) Bestuur Soort Nummer Voorziening Voorz Euro N/R/W p/o toelichting
   
reden  Reden van afwijzing c.q. niet toe te kennen 
 A1 Onvoldoende informatie 
 A2 Géén aan te vragen voorziening 
 A3 Géén recht op voorziening volgens normering 
 A4 Géén recht op voorziening; onderhoud niet noodzakelijk 
 A5 Aanvraag wordt afgehandeld als schade 
 A6 Er wordt op andere wijze in voorzien 
 A7 Noodzaak niet aanwezig 
 A8 Nader onderzoek / advies noodzakelijk 
 A9 Onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
 A10 Aanvraag onder drempelbedrag voortgezet onderwijs 
 A11 Afwijzing om financiële reden 
 A12 Verwijtbaarheid 
 A13 Gevraagde voorziening volgt een ander traject (o.a. masterplan 

voortgezet onderwijs, Leidsche Rijn) 
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Vervangende nieuwbouw

huidige plek Noordoost Nolenslaan X aug-14 X 2 1 1
Dr. Bosschool Maria van Reedestraat 4 21 2 1 vve 3*
Dr. Bosschool Nolenslaan 33
1 Gymzaal Nolenslaan Nolenslaan 33

1
vervallen besl 2010/2011 De Pels Noordseparklaan 2+4 19 0 0 X  -

1 Gymzaal Noordseparklaan Noordseparklaan 2+4
Overvecht Marcusschool Mayadreef 1 21 2 2 X jun-14 X 2 1 2
Vleuten- de Meern Drie Koningen 28 2 3

Drie Koningenschool Ten Veldestraat/ Mereveldlaan 96 X dec-13
Drie Koningenschool Pastoor Boelenslaan 10 jul-12 jul-12 X

Vleuten de Meern 2 Gymzalen Marehal Mereveldlaan X aug-13
Vleuten de Meern Apollo 11 Ten Veldestraat 98 6 1 0 jul-12 jul-12 X 1

Noordwest 1 Gymzaal Laan van Chartroise 166 X 2010
Noordwest 1 Gymzaal Plesmanlaan X mei-13
Oost 1 Gymzaal Deken Roesstraat 4 X 2010

met gebiedsontwikkeling Zuid Duurstedelaan e.o. 2 X apr-13 apr-13 X 3 2 1 1 X x
Da Costa Hoograven Duurstedelaan 14 9 1 1
Ariensschool Duurstedelaan 2 9 1 1
Ariensschool Duurstedelaan 24
De Hoge Raven Duurstedelaan 22 13 1
De Hoge Raven Wijnesteinlaan 6
2 gymzalen Duurstedelaan 1

Zuid Ridderlaan e.o. sep-11 okt-11 X 1
J.W. van de Meene Ridderlaan 4 9 1 1

Zuidwest AnneFrank 12 1 2 3 jun-13 apr-13 X 1 1 1
Anne Frank school Van Bijnkershoeklaan 8
Anne Frank school Van Bijnkershoeklaan 8a

Van Bijnkershoeklaan 6

Overvecht Teun de Jagerdreef e.o. 3 2 X sep-14 X 2 2 1 2 X 1
OBS Overvecht Teun de Jagerdreef 5 7 1
OBS Overvecht Van Brammendreef 4
Cleophas Jenaplan Winterboeidreef 6 13 1
Cleophas Jenaplan Winterboeidreef 10

Zuidwest Marco Pololaan e.o. (Hart van Zuid) 3 X X  dec 2014 2 1 1 2 X 1
De Kaleidoscoop Marco Pololaan 523 9 1
Lukasschool Bontekoelaan 9 9 1
Lukasschool Bontekoelaan 7

Zuidwest Fernandezlaan e.o. 16 1 3 X jun-13 X 1 1 2
Joannes XXIII school Fernandezlaan 80
Joannes XXIII school Fernandezlaan 100

Overvecht Beiroetdreef e.o. 12 1 1 1 X X 1 1 1 2
OBS Overvecht Beiroetdreef 5

Overvecht Pagodedreef e.o. 11 1 1 1 X X 1 1
Johannesschool Pagodedreef 4
Johannesschool Pagodedreef 49

1
Overvecht Ghanadreef e.o. / Ibisdreef 3 X okt-15 X 2 1 1 2 X

OBS Overvecht Grote Trekdreef (incl Stroyenb.) 4 12 1
Marcusschool Ghanadreef 2 12 1
Marcusschool Ghanadreef 4

Overvecht Neckardreef e.o. X aug-14 X 1 1 1 2
Joannes XXIII Neckardreef 115 10 1 2
Joannes XXIII Scharlakendreef 3

OBS Overvecht Wezerdreef 3 8 2 2 X aug-15 X 2 2 1

Overvecht Dianadreef e.o. 10 2 3 innovatief aanbesteden X sep-13 X 2 1 2 X 1
Op Dreefschool Dianadreef 27
Op Dreefschool Jeanne d'Arcdreef 1

Zuidwest Luc Stevens X dec-13 2 1
Luc Stevens Marco Pololaan 485 12 1 0

Noordwest Opvang Overloop
Evangelische Basisschool Talitha Thorbeckelaan 5 X aug-11 1 1

West 1 Gymzaal Oog in Al / Cereol X apr-14 1

doelstellingen Masterplan PO en (V)SO

adequate huisvesting

stand van zaken per project

herschikking met gebiedsontwikkeling 

uitvoeringvoorbereiding

26-9-2013, 13:18 geactualiseerd op: 12 juli 2012



Bijlage E: uitvoeringsschema PO en (V)SO juli 2013 Pagina 2

geplande 
oplevering

gerealiseerde 
oplevering

In
gr

ee
p 

W
ijk

N
aa

m
 

S
tr

aa
t

N
r.

le
sl

ok
al

en

sp
ee

llo
ka

al

V
V

E
 / 

ou
de

r

B
S

O
 / 

K
D

V

G
em

ee
nt

e 
bo

uw
he

er

st
ar

t/b
es

ch
ik

ki
ng

in
iti

at
ie

f-
fa

se

de
fin

iti
e-

fa
se

on
tw

er
p 

V
O

on
tw

er
p 

D
O

bo
uw

vo
or

be
re

id
in

g 
- 

ve
rg

un
ni

ng
 b

ou
w

pl
an

bo
uw

vo
or

be
re

id
in

g 
- 

 
be

st
ek

bo
uw

vo
or

be
re

id
in

g 
- 

aa
nb

es
te

di
ng

 e
n 

gu
nn

in
g

ui
tv

oe
rin

g 
en

 r
ea

lis
at

ie

op
le

ve
rin

g 
- 

ga
ra

nt
ie

 
en

 n
az

or
g

O
nd

er
w

ijs
ku

nd
ig

e 
ve

rn
ie

uw
in

g

sp
ee

llo
ka

al

gy
m

na
st

ie
kl

ok
aa

l

ou
de

rlo
ka

al

vv
e

m
ul

tif
un

ct
io

ne
el

bu
ur

tfu
nc

tie

doelstellingen Masterplan PO en (V)SO

adequate huisvesting

stand van zaken per project

uitvoeringvoorbereiding

Uitbreiding

per school Noordoost Optimalisatie Wevelaan/Voordorp/zw.lok NO
Voordorpschool Che Guevarastraat 15 2009
Voordorpschool fase 2 uitbreiding
De Beiaard Van Loonlaan 46 1 2014

1 Gymzaal Tuindorp extra (in Gerrit Rietveldcollege) X aug 2014

vervallen Veemarkt, 12 klassige school 12 X X 2013/2014 1

Oost Rijnsweerd Daltonschool Jan Muschlaan 24 12 jun-10 X 1
Noordwest Prinses Margriet feb-12 X 1

Prinses Margrietschool Prinses Margrietstraat 20 4 1
Vleuten De Meern De Meander

De Meander Centrumlaan 1 9 3 feb-11 X
Willibrordschool Pastoor Ohllaan 28 2 okt-10 X

Noordoost Jenaplanschool
Jenaplan Wittevrouwen Oude Kerkstraat 2a 2 jun-13 X
Jenaplan Wittevrouwen Poortstraat 73 1 2 okt-11 X

Oost Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 2009  -
Oost Kohnstammschool Marislaan 1 feb-11 X 1
Zuidwest De Panda/Kleine Dichter Heycopplein 1 8 1 X aug-14 X

Oost Nieuwe Regentesseschool Kruisdwarsstraat 6 1 1* okt-10 X

Zuidwest St. Jan de Doper Amaliadwarsstraat/Waalstraat 2 2014

West Dominicusschool / Cereol Handelstraat 51 5 X jul-13 X X
Zuid St. Jan de Doper Rijnhuizenlaan 2 3 X okt-11 X 1 1
Zuid gymzaal Nieuw Plettenburg Rijnhuizenlaan X X

vervallen Overvecht zwevende gymzaal X
Zuidwest Al Hambra Australiëlaan 16

Verschuiving

Noordwest De Pels (SO) Amsterdamsestraatweg 239a 2007
Noordwest Dr. D. Herderschee (SO) Stauntonstraat 9 2007
Zuidwest Cluster Europalaan VSO-ZMLK Europalaan 89 64 X X jun-13 3
Zuidwest Prinses Wilhelmina Lanslaan + Grebbeberglaan 12
Zuidwest Rafael Afrikalaan
Noordwest Dr. D. Herderschee Weerdsingel WZ 22

Zuid Rotsoord Slotlaan 37 + Ridderlaan 2 20 X apr-14 2
Oost  Mogelijke uitbreiding Mytylschool/De Schans Blauwe Vogelweg 11 4

Renovatie

Zuid Lunetten afmaken okt-08 X
Werkkring de Klim Eifel 20
De Baanbreker Eifel 26-28
De Spits Eifel 8

Vleuten de Meern Willibrordschool/ St. Bonifatius Brinkstraat te Haarzuilens 4 4 jun-12 X
Noordoost Aboe d'aoed Thorbeckelaan 5 X 2010
Oost Kohnstammschool Marislaan 1 18 okt-11 X 2
Zuidwest Islamitische basisschool Al Hambra Europalaan 89 X 2010
Oost Lukasschool Homeruslaan (voorheen Maliebaan) 4 X aug-12 aug-12 X 1 1
West De Kameleon Vleutenseweg 515
West OBS Oog in Al Beethovenplein 2 sep-11 sep-11 X 1
Zuidwest Hart van Noord Trumanlaan 60 1 X X 2012 1 1 X
Overvecht Auris College (voorheen: Alfonso Corti) Boadreef 2 2 X sep-15 2
Noordwest De Carrousel Jan van Ransdorpstraat 32 5 1 1 2 X dec-14 X 1 1 2
Noordoost M. van Redestraat/gymzaal X 2014

Tijdelijke vervangende huisvesting

THV Pagelaan (Duurstedelaan) dec-10
THV Stroyenborchdreef feb-09
THV Wittevrouwenkade (Jenaplan Wittevrouwen) aug-10
THV Ramsesdreef (De Pels Kranenburgerweg) aug-08
THV Ramsesdreef (Marcusschool) X aug-12
THV Piramidedreef (OBS Overvecht en Marcusschool. Taltitha vanaf sept 2011) aug-11
THV Grebbeberglaan (Wilhelminaschool (v)so) jan-11
THV Triogebouw (Driekoningen en De Meander) 2009
THV Het Balkon (Willibrord Haarzuilens) mrt-11
noodlokalen meander als THV apollo 11 mei-11
THV Bangkokdreef (noodlokalen OBS Beiroet) X aug-12 aug-12
THV Noordse Parklaan (rotsoord VSO) X aug-12

26-9-2013, 13:18 geactualiseerd op: 12 juli 2012
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doelstellingen Masterplan PO en (V)SO

adequate huisvesting

stand van zaken per project

uitvoeringvoorbereiding

Panden met alleen onderwijskundige 
vernieuwing

Overvecht St. Maarten Neckardreef 20 2008 X
West Eben Haezer Victor Hugoplantsoen 33 2008 X
West Oog in Al Victor Hugoplantsoen/ Beethovenplein 2008 X
Binnenstad Vrije School Hieronymusplantsoen 3 2008 X

Noordwest Abou Da'oud Marnixlaan/ Thorbeckelaan 2009 X
Zuid St. Jan de Doperschool Rijnhuizenlaan 2-apr 2009 X

West Jan Nieuwenhuyzen Maetsuykerstraat 1A 2010 X
West Jenaplan De Brug Laan v N-Guinea/ Bilitonkade 20 2011 X
Noordwest De Boemerang Amandelstraat/ Mariendaalstraat 2010 X
Zuid St. Jan de Doper Amaliadwarsstraat 2 2010 X

Zuidwest W.G. vd Hulstschool Lingestraat 2a dec-12 2012 X
Noordoost De Wissel Oortlaan 1 dec-12 2012 X
West 2e Marnixschool Dantelaan 2a 2011 X
West Asch van Wijk Louis Couperusstraat 85 2012 X
Noordwest Jules Verne Opzoomerstraat 1 dec-12 2012 X
Noordwest De Piramide Bisschopsplein 8 2011 X

Noordwest De Piramide C. van Maasdijkstraat 33 2013 X
Zuidwest Maaspleinschool Maasplein 1 2012 X
Noordwest Lukasschool, Taalschool het Mozaiek Ondiep 63 dec-12 2012 X
Noordwest De Cirkel Prinses Margrietstraat 124 dec-12 2012 X
Binnenstad Kathedrale Koorschool Plompetorengracht 5 2013 X
Oost De Noteboom Notebomenlaan 137 2013 X

West Parkschool Van Riebeeckstraat 40 2013 X
Noordwest Shri Krishnaschool Ondiep 63 2013 X
Vleuten De Meern Koningin Beatrixschool Rosweijdelaan 1 2013 X
Vleuten De Meern Torenpleinschool Schoolstraat 7 dec-12 2012 X
Oost Utrechtse Schoolvereniging Frans Halsstraat 22a 2013 X
Binnenstad Agatha Snellen Nicolaasdwarsstraat 3 2013 X

Noordwest Rietendakschool Laan van Chartroise 160 2013 X
Noordwest Ludgerschool St. Bonifatiusstraat 8 2013 X
Noordoost De Regenboog Regentesselaan 70 2013 X
Oost RK Montessorischool Buiten Wittevrouwen Pallaesstraat/ Schoolplein 2013 X
Noordwest De Pijlstaart Amsterdamsestraatweg 1 2013 X
West De Kameleon Vleutenseweg/ Staringstraat 2013 X
Noordoost De Fakkel Nolenslaan 33 2014

26-9-2013, 13:18 geactualiseerd op: 12 juli 2012
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Primair Onderwijs Leidsche Rijn Cluster Het Zand 2007 x x x x x
1 OBS Het Zand Pauwoogvlinder 18 16 1 1
1 Arcade Pauwoogvlinder 12 16 1 1
1 Oase 2014 1

Cluster Parckwijk 2006 x x x x x x x
1 OBS De Klimroos Eerste Oosterparklaan 88 21 1

Cluster Voorn 2001 x x x x x
1 De Achtbaan Akkrumerraklaan 121 16 2
1 De Boomgaard Akkrumerraklaan 101 4

De Boomgaard Akkrumerraklaan 221 16 2
De Boomgaard Langerakbaan 231 12

Cluster Het Spoor 2008 x x x x x
1 De Ridderhof Emile Hullebroeckstraat 66 16 2 1

De Ridderhof Emile Hullebroeckstraat 101 12
Cluster Waterwin 2008 x x x x x

1 Hof ter Weide Musicallaan 108 16
1 OBS Waterrijk Musicallaan 102 16 2
1 JazzSingel 2014 1

Hoge Weide
1 basisschool met gymzaal 16 2013 1 x x x x x

Leeuwesteijn 16
1 basisschool met gymzaal 2015 3 x x x x x

Leidsche Rijn Centrum 16
2 2 basisscholen met 1 gymzaal 2014 1 x x x x x
1 13 klassige basisschool

Rijnvliet 14-16
1 basisschool met gymzaal 2015 3 x x x x x

Haarzicht 14
1 basisschool met gymzaal 2015 3 x x x

Haarrijn 8
1 basisschool met gymzaal 2015 3 x x x

Primair Onderwijs Vleuten de Meern x x x x x
1 Drie Koningen Ten Veldestraat 96 9 2007

Pastoor Boelenslaan 10 13
Ten Veldestraat 96 4 2

1 De Meander Centrumlaan 1 22 2
Mereveldlaan 12 3

1 Koningin Beatrixschool Rosweijdelaan 1 11 1 1
1 Apollo 11 Ten Veldestraat 98 5 1 1
1 St Maarten Mereveldlaan 1 10
1 Pantarijn Keerderberg 25 12 1
1 De Krullevaar Keerderberg 27 10 1

Van Lawick van Pabst 1a 10 1
1 Het Veldhuis Keerderberg 23 14

Van Lawick van Pabst 1a 11 1
1 Vleuterweide Teunisbloemlaan 52 18 2

Passiebloemweg 7 12 1
Passiebloemweg 3  5 6

1 De Twaalfruiter Doyenneperenlaan 1/28 24 2 2013
Passiebloemweg 1 12 1
Passiebloemweg 3  5 6

1 Kweektuinlaan 11 32 4
1  Jenaplanschool Zonnewereld Teunisbloemlaan 54 18 2
1 Willibrordschool Pastoor Ohllaan 28 20 2

Brinkstraat 4 4 1
1 Torenpleinschool Schoolstraat 7 9
1 Kees Valkensteinschool Kortland 23 14 1

Voortgezet Onderwijs Leidsche Rijn
1 Via Nova College Maartvlinder 9 600 leerlingen 2007 x x x
1 Leidsche Rijn College 600 leerlingen 2007 x x x
1 Amadeus Lyceum Burchtpoort 3 1800 leerlingen 2009 x x x
1 Het Spoor 650 2015

gerealiseerd gepland
PO 22 10

SBO 1

VO 3 1

26 11

doelstellingen Masterplan PO en (V)SO

adequate huisvesting

stand van zaken per project
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