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Onderwijshuisvestingsprogramma 2020 voor het primair, voortgezet en 
(voortgezet) speciaal onderwijs 

Geachte raadsleden, 

Hierbij biedt het college u het onderwijshuisvestingsprogramma voor het primair onderwijs (po), 
voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so) aan voor het jaar 2020. Het 
jaarlijkse onderwijshuisvestingsprogramma komt voort uit het meerjarig strategisch kader: de 
actualisatie van de integrale huisvestingplannen (IHP's) 2018-2022+ voor het onderwijs. Dit kader 
heeft de gemeenteraad in 2017 vastgesteld. In de IHP's is vastgelegd waar de groeiende stad 
nieuwe onderwijsplekken realiseert. In het jaarlijkse onderwijshuisvestingsprogramma ziet u de 
concrete invulling terug voor de korte- en middellange termijn. Nu ligt het programma voor 2020 

voor. In deze brief schetst het college de hoofdlijnen, licht vervolgens toe welk proces eraan vooraf 
is gegaan en geeft u een nadere toelichting op ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
onderwijshuisvesting: de noodzaak om toekomstbestendig te bouwen en de overspannen 
bouwmarkt. 

Hoofdlijnen onderwijshuisvestingsprogramma 2020 

Het college investeert, net als de afgelopen jaren, fors in onderwijshuisvesting: we geven in 2020 

€ 146,3 miljoen uit aan schoolgebouwen en gymzalen voor het po, vo en (v)so. We honoreren 278 
aanvragen van schoolbesturen voor verschillende voorzieningen: (voorbereidingskrediet) 
nieuwbouw, vervangende huisvesting en de uitbreiding van gebouwen. Hiermee werken we verder 
aan de realisatie van nieuwe scholen in de nieuwe wijken die Amsterdam bouwt. Zo is de 
investering voor een nieuwe basisschool in Elzenhagen Zuid in Amsterdam Noord opgenomen en 
voorbereidingskredieten voor realisatie van nieuwe basisscholen in de gebieden Sloterdijk Zuid, 
het Mandelapark in Zuidoost en een eerste school op Strandeiland. Een belangrijke ontwikkeling 
in het voortgezet onderwijs in Amsterdam is de herpositionering van het techniekonderwijs. 
Hiervoor is in het onderwijshuisvestingsprogramma een voorbereidingskrediet opgenomen, 
waarmee gestart wordt met de realisatie van een Techschool voor vmbo B/K. En op één unilocatie 
in Noord worden de drie middelbare scholen de nieuwe HAVO, het Bredero Beroepscollege en 
VOX samengevoegd. Tegelijkertijd heeft het college onverminderd aandacht voor de bestaande 
gebouwenvoorraad en investeert in renovatie, vernieuwbouw en in uitbreiding waar dit nodig is, 
zoals basisschool de Weidevogel in Noord en het Montessori Lyceum Amsterdam in Zuid. 
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Meerjarig gezamenlijk proces 

De aanvragen voor het onderwijshuisvestingsprogramma zijn het resultaat van een meerjarig 

proces waarin schoolbesturen en gemeente nauw samenwerken. 
Voor het voortgezet onderwijs ligt de focus op een goede spreiding van het onderwijs in alle 

windrichtingen. Het doel is om te komen tot een duurzaam en evenwichtig onderwijsaanbod. 

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

• Efficiënt omgaan met de publieke middelen en gebouwen, vooral gezien de opgave die 

de stad heeft op het gebied van voldoende en kwalitatief goed maatschappelijke 

voorzieningen in de groeiende stad; 

• Kansengelijkheid voor alle kinderen in de stad. We investeren in scholen die dat het 

hardste nodig hebben; 

• Er is extra aandacht voor het tegengaan van segregatie en er zijn voldoende bereikbare 

scholen voor iedere kind op elk niveau; 

• Extra aandacht voor de herpositionering van het techniekonderwijs. 

Met de samenwerkende schoolbesturen in het voortgezet onderwijs heeft het college het 

afgelopen jaar intensieve gesprekken gevoerd over het aanbod van onderwijsvoorzieningen voor 

de periode 2020 - 2025. In de raadsvergadering van 8 mei 2019 hebben we de Onderwijsagenda 

van de samenwerkende schoolbesturen besproken. Deze afspraken worden ook vastgelegd in het 

Regionaal Plan Onderwijs Voorzieningen Amsterdam-Diemen  2020- 2025 (RPO 2020 - 2025) die 

de schoolbesturen vóór 1 november bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

hebben ingediend. Over dit regionale plan bent u separaat geïnformeerd. 

In het primair onderwijs ligt de focus erop dat kinderen in de buurt naar school kunnen gaan, zowel 

in de bestaande stad als in de nieuwe wijken. De invulling van de huisvestingsopgave gebeurt sinds 

2017 in jaarlijkse gebiedssessies. In deze sessies bekijken gemeente en schoolbesturen krimp en 

groei in samenhang en maken afspraken over welke schoolbesturen op welke plek een nieuwe 

school gaan starten. Vaak betekent dit een herschikking van het onderwijsaanbod, vooral in 

gebieden waar nu sprake is van overcapaciteit. De uitgangspunten hierbij zijn dat de stad beschikt 

over een goede spreiding van toekomstbestendige scholen, een divers aanbod aan schooltypen en 

scholen van gemengde samenstelling. 

Toekomstbestendig bouwen 

Naast de toekenningen op het onderwijshuisvestingsprogramma investeert het college €19,7 

miljoen om de transitie te maken naar toekomstbestendig bouwen (flexibel en duurzaam). Door 

(alles in één) scholen mogelijk te maken die optimaal aansluiten bij het onderwijs, nu en in de 

toekomst. De ontwikkeling van schoolgebouwen in transformatiegebieden en in een compacte 

stad komt niet meer overeen met de ontwikkeling van traditionele uitleggebieden. Flexibiliteit op 

gebieds- en gebouwniveau is hierbij cruciaal om mee te kunnen bewegen met de veranderende 

vraag en groei en krimp op te vangen. 
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Externe ontwikkelingen 
Een ander aandachtspunt bij het onderwijshuisvestingsprogramma is de situatie op de 
bouwmarkt. Die is nog steeds zeer gespannen waarbij de ontwikkelvraag voor (onder andere) 
schoolgebouwen groter is dan wat de markt kan leveren. Dit leidt er toe dat aanbestedingen 
moeizamer verlopen en soms zelfs mislukken. Op ao september 2019 is een technische sessie voor 
raadsleden gehouden over dit onderwerp. Het college werkt op dit moment aan een analyse van 
de situatie op de bouwmarkt, met mogelijke denkrichtingen voor de kortere en langere termijn. U 
ontvangt het definitieve rapport naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020. 

Hier komt bij dat de Raad van State in mei een streep door het Nederlandse Stikstofbeleid zette, 
vanwege strijdigheid met de Europese natuurwetgeving. Het college gaat na welke consequenties 
dit heeft voor de huisvesting van het onderwijs in de stad en informeert u zodra er meer duidelijk 
is. 

Mooie resultaten 
Deze externe ontwikkelingen laten onverlet dat we samen met schoolbesturen veel moois 
realiseren voor Amsterdam. De investeringen uit voorgaande programma's onderwijshuisvesting 
hebben erin geresulteerd dat de schoolbesturen in 2019 al 15 keer de deuren van een nieuw 
gebouw of gymzaal hebben kunnen openen. Met de investeringen in onderwijshuisvesting leveren 
we een belangrijke bijdrage aan een mooie stad waar het fijn is om te wonen, te werken en te 
leren. Denk daarbij aan de prachtige nieuwe gebouwen verspreid over de stad, van het  Orion  
College Amstel, De Nieuwe Internationale school Esprit (DENISE), LUMION en AISC. De leerlingen 
van deze scholen kunnen naar school in een gebouw dat (weer) helemaal voldoet aan de 
onderwijseisen van deze tijd. Want goede huisvesting is meer dan stenen. Deze gebouwen dragen 
bij aan de kwaliteit van ons onderwijsaanbod en aan de wijken en buurten waarin ze staan. 

In 2018 heeft de gemeente, conform raadsbesluit van 21 december 2017, een deel van het gebouw 
Zandkasteel in Zuidoost aangekocht ten behoeve van onderwijs. Hier realiseert de gemeente de 
permanente huisvesting van AICS  Southeast.  De gemeente stelt voor 2020 een bedrag van 1.8 
miljoen euro beschikbaar voor de eerste fase van de verbouwing, sloopkosten en 
bouwvoorbereiding. Vanwege de complexe structuur van het gebouw, het monumentale karakter, 
nieuwe duurzaamheids-ambities, veiligheidseisen en stringente eisen van het onderwijs dienen 
het schoolbestuur en de gemeente nog een aantal ontwerpkeuzes uit te werken. Pas daarna, als 
het definitief ontwerp er ligt, zal duidelijk zijn welk budget benodigd is om het project te voltooien 
en zal het college indien nodig een besluit voor een aanvullend budget voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

Tot slot 
Met het onderwijshuisvestingsprogramma 2020 werkt het college — in nauwe samenwerking met 
de schoolbesturen —verder aan de integrale huisvestingsopgave die opgenomen is in de 1H P's 
2018-2022+. We houden rekening met ontwikkelingen in de stad en op de bouwmarkt. En zorgen 
ervoor dat het stedelijk onderwijspalet goed blijft aansluiten bij krimp en groei in de stad. 
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Namen èt college van burgemeester en wethouders, 

A 
, 	, . 	• • I! 

Wethou WOWderwijs 	  
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