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Onderwijs � onderwijshuisvesting � integraal huisvestingsplan 

onderwijs

1. Wettelijk kader

Vanuit de grondwet is bij wet geregeld dat de gemeente de zorg heeft voor de voorzieningen in de 

huisvesting op het grondgebied van de gemeente voor het primair onderwijs en het voortgezet 

onderwijs.

Sinds de laatste wetswijziging betreft dit de volgende specifieke taken:

a. voor blijvend onderscheidenlijk voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen, bestaande uit: 

1°. nieuwbouw, een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan, verplaatsing van een bestaand gebouw of van een gedeelte daarvan, 

terreinen, alsmede eerste aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair, 

2°. uitbreiding van de onder 1° bedoelde voorzieningen, en 

3°. medegebruik van een ruimte die geschikt is voor het onderwijs; 

b. herstel van constructiefouten aan het gebouw, alsmede herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, 

onderwijsleerpakketten en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden. 

(art. 92 Wet op het primair onderwijs)

Jaarlijks stellen B&W een bekostigingsplafond vast. Dit moet dusdanig zijn dat redelijkerwijs kan 

worden voorzien in de huisvesting van de scholen.

(art. 93 Wet op het primair onderwijs)

De wet schrijft voor dat de gemeenteraad voor de uitvoering van deze taak een regeling vaststelt.

(art. 102 Wet op het primair onderwijs)

In Katwijk is dat de door de raad vastgestelde Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 

gemeente Katwijk (hierna: VVHO).

Identieke bepalingen zijn in de wettelijke regelingen vastgelegd voor het speciaal onderwijs en het 

voortgezet onderwijs.
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2. Integraal Huisvestings Plan (hierna: IHP)

Voor het in beeld krijgen, en houden, van de noodzakelijke investeringen bij schoolgebouwen maken 

veel gemeenten gebruik van het instrument van een IHP. In Katwijk gebruiken we dit instrument 

sinds het samengaan van de drie gemeenten in 2005/2006. 

Het destijds opgestelde � Onderzoeksrapport kinderopvang en onderwijshuisvesting gemeente 

Katwijk� had een ruime invulling door ook kinderopvang (met name peuterspeelzaalwerk) op te 

nemen in het IHP.  

Dit IHP uit 2005 is in latere jaren enkele keren v.w.b. de onderwijshuisvesting geactualiseerd. De

laatste actualisatie dateert uit 2012 (IHP 2012-2022). Het accent van de actualisatie lag vooral op het 

belangrijkste doel, t.w. het vaststellen of voor de opvang van leerlingen, nu en op termijn, nog 

voldoende ruimte binnen de schoolgebouwen aanwezig is.

3. Leerlingenprognoses � voedingsgebied en leegstand

Om dit laatste continue te kunnen volgen stelt het college elke twee jaar integrale 

leerlingenprognoses op voor de gehele gemeente. Het gaat dan om de scholen voor basisonderwijs, 

de speciale school voor basisonderwijs �de Windvang�, de school voor speciaal onderwijs �de Leidse 

Buitenschool� en de scholen voor voortgezet onderwijs (m.u.v. Wellant, waar de gemeente geen 

huisvestingstaak in heeft).

Voor de prognoses is de gemeente opgedeeld in vijf �voedingsgebieden�. De scholen in die gebieden 

krijgen vooral hun aanloop vanuit het gebied en dekken gezamenlijk de behoefte aan ruimte.  

Dit zijn: Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk Noord, Rijnsburg en Valkenburg.

Rijnsburg is daarbij nu nog onderverdeeld in 2 gebieden, gescheiden door de Sandtlaan en de 

Rijnsburgerweg. Met de verkeersremmende maatregelen, die hier enige tijd geleden zijn 

aangebracht, is de noodzaak voor deze onderverdeling wat minder aan het worden.

Bij de beoordeling van huisvestingsaanvragen kijkt het college primair naar de situatie in het 

betreffende voedingsgebied. Vraagt een schoolbestuur uitbreiding voor een school, en is in het 

betreffende gebied nog ruimte bij een andere school, dan verwijst het college naar die ruimte 

(leegstand). In sommige situaties is verwijzing buiten het voedingsgebied onderwerp van overleg 

tussen het college en het schoolbestuur.   

In oktober 2017 is de laatste definitieve rapportage van de integrale leerlingenprognose opgeleverd. 

Deze dient als basis voor deze actualisatie van het IHP 2012-2022.

4. Uitwerking in het IHP

Het college geeft voor het basisonderwijs per voedingsgebied een overzicht en conclusies t.a.v. de 

huisvesting per school. Zij stelt vast of de huisvesting voldoende is en hoe de staat is van het gebouw. 

Het college gebruikt daarvoor G4Net, het digitale systeem voor onderwijshuisvesting. In dit systeem 

zijn de laatste prognoseresultaten, algemene schoolgegevens en schoolgebouwgegevens verwerkt.

Daarnaast gebruikt het college de resultaten van de door Asset B.V. per school uitgevoerde quick 

scan. Het betreft hier de functionele en kwalitatieve staat per onderwijsgebouw. Functioneel heeft 
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Asset de onderwijsgebouwen getoetst aan het �kwaliteitskader huisvesting basisonderwijs�.

Kwalitatief betreft het de technische staat conform NEN 2767, de luchtkwaliteit en het thermisch 

comfort. In de overzichten is gebruik gemaakt van de visualisering d.m.v. �dashboards�. De scores 

daarin bepalen de urgentie voor renovatie of vervangende nieuwbouw.

5. Renovatie of vervangende nieuwbouw

Al langere tijd bestudeert het college het advies van de uit de schoolbesturen gevormde werkgroep 

OOGO om te komen tot een regeling renovatie, als voorziening liggend tussen gebouwonderhoud en 

vervangende nieuwbouw. De resultaten van de quick scan geven daarbij een indicatie van de 

urgentie tot renovatie voor elk schoolgebouw.

Deze studie ligt even stil in afwachting van de stappen die op rijksniveau worden verwacht. Het 

betreft de mogelijke opname van renovatie als wettelijke specifieke taak, naast de wettelijke taak om 

samen met de schoolbesturen te werken aan een geïntegreerd IHP. Over een en ander vindt thans 

overleg plaats op landelijk niveau tussen de PO raad, de VNG en het rijk.

6. Speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

Ten aanzien van het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs geldt dat de prognoses niet zijn

gebaseerd op de voedingsgebieden die voor het basisonderwijs worden gehanteerd, maar op 

regionale cijfers.

Voor deze scholen is de inventarisatie (vooralsnog) beperkt tot de prognoseresultaten.  

In onderstaande tabellen treft u de onderwijscapaciteit en de huidige en toekomstige 

capaciteitsbehoefte voor de betreffende school in het voedingsgebied aan. Tevens treft u de scores 

aan van de functionele en kwalitatieve staat per onderwijsgebouw met een indicatie van de urgentie

(dashboard). Voor een meer uitvoerige bestudering kunt u de Asset rapportage per schoolgebouw 

raadplegen.

Tenslotte treft u beschrijvend de conclusies per (wijk) voedingsgebied aan.

Deze actualisatie heeft het karakter van een inventarisatie van relevante gegevens om een 

vervolgonderzoek in te zetten naar meer beleidsrijke invullingen. Het betreft dan de vraag wat het 

onderwijs vanuit de inhoud vraagt aan ruimtelijke invulling, waarbij vooral ook kinderopvang steeds 

meer een rol speelt (doorgaande ontwikkelingslijn). Met een streven om meer richting 

multifunctionele invulling te komen (mogelijk vanuit de te vormen Omgevingsvisie).
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7.1 Katwijk aan Zee

Gaspard de Colignyschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 8. 
Het gebouw is aangepast in het kader van onderwijskundige vernieuwing (OKV) door vervanging van 
het noodlokaal door een permanente bijbouw voor ondersteunende functies. 

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Katwijk 

aan Zee

Bestuur 

PCOK
04PA

Gaspard 

de 

Colignysc

hool

8 8 8 8 8 8 7 7 7

De ruimtebehoefte per 1 oktober 2017 is eveneens 8 groepen. De prognose van oktober 2017 geeft 
aan dat er geen behoefte is aan uitbreiding. De leegstand van 1 groep op termijn is verwaarloosbaar/niet in 
te zetten voor een andere school of medegebruik. Destijds is in beleidsmatige uitgangspunten vastgelegd dat 
het laatste leegstaande lokaal niet zal worden aangewezen voor herbezetting. 
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Het gebouw heeft voor het grootste deel het bouwjaar 1983. 
Er is in de loop der jaren wel bij- en opgebouwd. 
Op basis van bovenstaande scores krijgt het gebouw een 13e positie op de lijst renovatie.
Dit laatste geeft een indicatie van de urgentie om dit gebouw te renoveren of te vervangen door 
nieuwbouw.

Bij conditie gaat het om de technische staat van het gebouw. De voorgeschreven NEN 2767 is 
daarvoor gebruikt. De minimale conditiescore is 3. Het gebouw zit daar met een score 2 nog boven. 

De luchtkwaliteit wordt beoordeeld naar het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 (ook gebruikt 
bij de nieuwbouw van de Brede School Duyfrak). Het gebouw voldoet vermoedelijk op luchtkwaliteit 
in de lokalen en thermisch comfort in de winter en zomer aan klasse C (acceptabel). 

Het functioneel kwaliteitsniveau is redelijk. Het gebouw voldoet echter niet aan de hoge eisen van 
het �kwaliteitskader huisvesting basisonderwijs�, met name op het gebied van representativiteit en 
functionaliteit. Dit is bij de meeste oudere gebouwen te zien.
Om te voldoen aan het kwaliteitskader zullen er aanpassingen, verbouwingen en uitbreidingen 
gerealiseerd moeten worden (renovatie).

De uitgebreide toelichting treft u aan in de Asset-rapportage.

Voor de hierna opgenomen gebouwen treft u uitsluitend de indicaties aan. Ook voor deze gebouwen 
kunt u uitgebreide toelichtingen vinden in de rapportages.
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Groen van Prinstererschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 12. Het gebouw is aangepast in het kader van 

onderwijskundige vernieuwing (OKV) door o.a. een uitbreiding van het gebouw op de verdieping 

(ICT-lokaal). De peuterspeelzaal in dit gebouw zit in een specifiek voor peuterspeelzaalwerk door de 

gemeente bekostigde ruimte � peuterspeelzaal Benjamin (Stichting Protestants Christelijke 

Peuterspeelzalen Katwijk - PCPK (geen onderwijsruimte).

Behoefte school per 1 oktober 2017 eveneens 12 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

Stichting 

HSK

04UG
Groen van 

Prinstererschool
12 12 12 12 12 12 11 11 11
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Het gebouw heeft als bouwjaar 1959.

Op basis van bovenstaande scores krijgt het gebouw een 12e positie op de lijst renovatie.
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Farèlschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 7. Het gebouw is aangepast in het kader van 

onderwijskundige vernieuwing (OKV) door uitbreiding op de verdieping.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

PCOK
07LH Farèlschool 7 8 9 8 8 8 8 7 8

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 8 groepen. Vermoedelijk wordt gebruik gemaakt van een OKV-

lokaal als groepslokaal. In de meeste gevallen betreft dit een ICT-lokaal. In de praktijk zien we dat ICT meer 

geïntegreerd is in de groepsactiviteiten � een specifiek ingericht lokaal is dan niet meer nodig.

Hierdoor is er geen behoefte aan uitbreiding.

Het gebouw heeft als bouwjaar 1992 - heeft een 21e positie op de lijst renovatie. 
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Christelijke Opleidingsschool

De capaciteit van het hoofdgebouw in groepslokalen is 13. Het aantal van 19 in de tabel is inclusief de ruimtes 

van de dislocatie Abeelplein. Het gebouw is aangepast in het kader van onderwijskundige vernieuwing 

(OKV) door bijbouw van een aula (met speellokaal).

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 17 groepen. De eerder opgestelde prognose ging van een fors 
hogere instroom uit van 4-jarigen met een prognose van 19 groepen naar de teldatum van 1 oktober 
2017. De prognose op de langere termijn zal daardoor wat lager uitkomen (1 à 2 groepen).
De school heeft aanvullende huisvesting (dislocatie � zie hierna) in gebruik. 

(dashboard gegevens ontbreken door technische oorzaak)

Het gebouw heeft als bouwjaar 1954 - heeft een 4e positie op de lijst renovatie. 
Deze positie brengt met zich mee dat al snel het gebouw aan renovatie toe is. Daarbij moet 
afgewogen worden of vervangende nieuwbouw niet efficiënter is, gelet op de te bereiken 
terugverdientijd bij renovatie (25 jaar).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

PCOK
07LT

Christelijke 

Opleidingsschool
19 17 19 20 20 20 19 18 19
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Dislocatie Christelijke Opleidingsschool

De capaciteit van de dislocatie in groepslokalen is 6. Het gebouw is aangepast in het kader van 
onderwijskundige vernieuwing (OKV). In het gebouw is ook de peuterspeelzaal Pinkeltje (PCPK) in 
één van de 6 lokalen ondergebracht (medegebruik van een onderwijsruimte).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Katwijk 

aan Zee

Christelijke 

Opleidinginsschool 

dislocatie Abeelplein

6

Het gebouw heeft als bouwjaar 2001 - heeft een 18e positie op de lijst renovatie. De dislocatie biedt 

in ieder geval ruimte voor 4 groepen (het minimum wat in de beleidsmatige uitgangspunten uit 2006 is vastgelegd 

voor een zelfstandige dislocatie). Hier moet bij de vaststelling van (mogelijke) vervangende nieuwbouw 

voor het hoofdgebouw rekening mee worden gehouden.
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Oranjeschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 9. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing (OKV) door verbouwing/uitbreiding van het gebouw.
Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

Stichting 

HSK

08WS Oranjeschool 9 9 9 9 9 9 8 8 8

Behoefte school per 1 oktober 2017 eveneens 9 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding.

Het gebouw heeft als bouwjaar 1992 - heeft een 26e positie op de lijst renovatie. 
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Ds. R.P.A. Rutgersschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 9. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing (OKV) (interne verbouwing met realisatie van een ICT-lokaal).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

Stichting 

HSK

10NN
ds. R.P.A. 

Rutgersschool
9 8 8 8 8 8 8 7 8

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 8 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding.

Het gebouw heeft als bouwjaar 1929 - heeft een 30e positie op de lijst renovatie. 
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Duinroos (hoofdgebouw)

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 19. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing (OKV) door bijbouw.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

PCOK
12PI00

De Duinroos, 

locatie Zanderij
19 19 18 18 18 17 17 16 16

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 19 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1963 - heeft een 6e positie op de lijst renovatie. 
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Sjaloomschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 7. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing (OKV) door verbouwing (realisatie ICT-lokaal).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

PCOK
13ID

De 

Sjaloomschool
9 5 5 5 5 5 5 5 5

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 5 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. Het gebouw heeft
als bouwjaar 1972 - heeft een 28e positie op de lijst renovatie. 
In het gebouw is ook de peuterspeelzaal de Torteltuin (PCPK) in één van de leegstaande lokalen  

ondergebracht (medegebruik van een onderwijsruimte).  
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Sjaloomschool - kleuterschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 2.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Katwijk 

aan Zee
kleuterschool

Het gebouw heeft als bouwjaar 1974 - heeft een 31e positie op de lijst renovatie. 
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Ds. G. Voetiusschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 9. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing (OKV) door bijbouw (waaronder een ICT-lokaal).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur Ds. 

Gisbertus 

Voetiusschool

23EN
Ds. G 

Voetiusschool
9 7 7 7 7 7 7 7 7

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 7 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding.

Het gebouw heeft als bouwjaar 1962 - heeft een 24e positie op de lijst renovatie. 
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Conclusies:

Achter de naam van iedere school staat eerst de capaciteit die nu beschikbaar is in het gebouw, 

daarachter de feitelijke capaciteitsbehoefte per 1 oktober 2017 en vervolgens de prognose vanaf 

2018. De capaciteitsbehoefte per 1 oktober 2017 moet vergeleken worden met de prognose 2018

etc.. 

Er is geen structurele ondercapaciteit en er zijn dus geen investeringen voor uitbreiding te 

verwachten.

Voor de Christelijke Opleidingsschool is renovatie of vervangende nieuwbouw al snel noodzakelijk.

De positie t.a.v. renovatie geeft aan wat de urgentie is.

Leegstand doet zich voor bij de Sjaloomschool en bij de Ds. G. Voetiusschool. Er is vanuit de andere 

scholen in het voedingsgebied echter geen vraag naar ruimte. Voor medegebruik is de beschikbare 

ruimte vermoedelijk te beperkt en zonder te veel verstoring voor het onderwijsgebruik niet 

inzetbaar.



19

7.2 Katwijk aan den Rijn

De Horizon

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 15. Daarvan is 1 lokaal nog niet door de gemeente 

bekostigd (door het bestuur zelf bekostigd). Het gebouw is aangepast in het kader van 

onderwijskundige vernieuwing (intern verbouwd).

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 11 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. Het bestuur heeft 

de ambitie uitgesproken om een nieuwe school te stichten op Project Locatie Valkenburg.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Katwijk 

a/d Rijn

Bestuur Sophia 

Stichting
05CD

Rooms 

Katholieke 

Basisschool De 

Horizon

15 11 11 11 11 10 10 10 10
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Het gebouw heeft als bouwjaar 1957 - heeft een 16e positie op de lijst renovatie.  

Duinroos � locatie Otto Baron

Betreft een nevenvestiging (wordt voor de huisvesting hetzelfde behandeld als een hoofdvestiging). 
De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 8. Het gebouw is aangepast in het kader van 
onderwijskundige vernieuwing (OKV) door inzet van leegstaande lokalen.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur PCOK 12PI02

De Duinroos, 

locatie Otto 

Baron

8 5 6 5 5 5 5 5 5

Behoefte school per 1 oktober 2017 5 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1973 - heeft een 25e positie op de lijst renovatie. 



21

Willem van Veenschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 9 + 1 noodlokaal. Het gebouw is aangepast in het 

kader van onderwijskundige vernieuwing (OKV) door interne verbouwing.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur PCOK 13CU
De Willem van 

Veenschool
10 10 8 8 8 7 7 7 7

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 8 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. De eerder 
opgestelde prognose (zie tabel) gaat uit 8 groepen naar de teldatum van 1 oktober 2017. De 
prognose op de langere termijn zal daardoor hoger uitkomen (1 à 2 groepen).

Het gebouw heeft als bouwjaar 1965 - heeft een 19e positie op de lijst renovatie.  
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Conclusies:

Voor Katwijk aan den Rijn zijn geen uitbreidingen te verwachten. Wat opvalt is een structurele 

overcapaciteit van 4 lokalen bij de Horizon en 3 lokalen bij de Duinroos, loc Otto Baron. Bij de 

Horizon is wel sprake van medegebruik. Ten aanzien van de Duinroos, loc. Otto Baron is er aanleiding 

om onderzoek te doen naar herbestemming/breder gebruik van het gebouw.
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7.3 Katwijk Noord

Marnixschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 14. 2 lokalen zijn in medegebruik 

(peuterspeelzaal/kinderopvang). De gecorrigeerde capaciteit is dan 12. Het gebouw is aangepast in 

het kader van onderwijskundige vernieuwing (OKV) door interne verbouwing.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Katwijk 

Noord
Bestuur PCOK 08VM De Marnixschool 16 13 13 13 13 13 12 11 11

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 13 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1968 - heeft een 10e positie op de lijst renovatie.  
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Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool

De capaciteit van de gebouwen in groepslokalen is 26 � 17 bij het hoofdgebouw en 9 bij de dislocatie. 

Het hoofdgebouw is aangepast in het kader van onderwijskundige vernieuwing (OKV) door bijbouw 

van enkele ruimtes.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

Stichting HSK
11CV

Mr. J.J.L van der 

Brugghenschool
26 24 24 24 24 23 23 21 21

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 24 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding i.v.m. dislocatie. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1974 - heeft een 3e positie op de lijst renovatie.  
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Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool (locatie Prins Willem Alexanderschool)

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 10. 1 lokaal is in gebruik bij een peuterspeelzaal. De 

gecorrigeerde capaciteit is dan 9. Het gebouw is aangepast in het kader van onderwijskundige 

vernieuwing ( OKV) (de ingezette 2 lokalen blijven echter onderdeel van de groepslokalen, omdat het bestuur daarnaast 

de maximale OKV-vergoeding heeft ontvangen).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Katwijk 

Noord

Bestuur 

Stichting 

HSK

Prins Willem 

Alexanderschool 

(dislocatie) 

9

Het gebouw heeft als bouwjaar 1974 - heeft een 5e positie op de lijst renovatie.  
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Rehobothschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 10. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing (OKV). 

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

Stichting HSK
11PL Rehoboth School 10 15 12 12 12 12 12 11 11

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 12 groepen.
Behoefte aan uitbreiding voor 3 groepen. Verwezen is naar leegstand in de Prins Willem 
Alexanderschool. Het schoolbestuur heeft echter gekozen voor een eigen oplossing en op eigen 
kosten noodlokalen bijgeplaatst.

Het gebouw heeft als bouwjaar 1985 - heeft een 14e positie op de lijst renovatie.  
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Krulder

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 8. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing (OKV).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

Stichting 

OBODB

20BW OBS De Krulder 8 5 5 5 5 5 5 5 5

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 5 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. Het gebouw heeft
als bouwjaar 1971 - heeft een 29e positie op de lijst renovatie. Schoolbestuur wil vervangende 
nieuwbouw in gecombineerde bouw met de Windvang. De nieuwbouw is opgenomen in het 
programma 2018. 
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De Windvang

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 13. Het gebouw is aangepast in het kader van 

onderwijskundige vernieuwing (OKV) door o.a. de realisatie van een aangebouwd technieklokaal.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Behoefte 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Katwijk 

Noord
41008 01JQ

SSBO De 

Windvan

g

13 10 12 12 12 12 12 12 13

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 12 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. 

Het gebouw heeft een 2e positie op de lijst renovatie. Inmiddels is echter vervangende nieuwbouw
toegekend, in gecombineerde bouw met de Krulder. De nieuwbouw is opgenomen in het 
programma 2018.
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Conclusies:

Voor Katwijk Noord zijn geen uitbreidingen of nieuwbouw te verwachten. Er blijft overcapaciteit door

leegstand in de Prins Willem Alexanderschool (dislocatie van de Mr JJL vd Brugghenschool) en de 

Marnixschool. De behoefte aan ruimte bij de Rehobothschool kan daarmee worden opgevangen.

Voor de Windvang en de Krulder is vervangende nieuwbouw opgenomen in het programma 2018, te 

realiseren in 2019.



30

7.4 Rijnsburg � Noord

Koningin Wilhelminaschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 9. In G4Net is de laatste uitbreiding nog niet correct 

verwerkt. Er is tevens nog sprake van een fictieve ophoging naar 10 groepen (i.v.m. de financiering 

van de laatste verbouwing uit 2006). Het gebouw is aangepast in het kader van onderwijskundige 

vernieuwing (OKV).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur PCBO 

Rijnsburg
13SF

Koningin 

Wilhelminaschool 

voor PCBO

8 17 17 18 18 18 18 19 17

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 17 groepen. Geen directe behoefte aan uitbreiding i.v.m. 
nieuwbouw Emmaschool (8 groepen). Voor de mogelijk tijdelijke ruimtebehoefte voor de 18e groep 
vanaf 2019 en de 19e groep vanaf 2027 zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden van 
inwoning in Rijnsburg-Zuid of bijbouw bij een van de scholen in Rijnsburg-Noord.
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Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Behoefte 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Rijnsburg 

noord

Bestuur 

PCBO 

Rijnsburg

Koningin 

Emmaschool 

voor PCBO 

(dislocatie)

6

Voor de Emmaschool vindt nieuwbouw plaats voor 8 groepen. 
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Oranje Nassau School

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 10. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing (OKV).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur PCBO 

Rijnsburg
13ZJ

PC Basisschool 

Oranje Nassau
10 10 10 11 10 10 11 10 10

Behoefte school per 1 oktober 2017 is eveneens 10 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. De 
korttijdelijke behoefte aan ruimte in 2019 moet intern worden opgelost. Voor de ruimtebehoefte in 
de jaren 2022-2027 zal een tijdelijke oplossing moeten worden gevonden in de vorm van 
medegebruik elders. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1956 - heeft een 11e positie op de lijst renovatie.  
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Julianaschool

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 9. In G4Net is de laatste uitbreiding nog niet correct verwerkt.

Het gebouw is aangepast in het kader van onderwijskundige vernieuwing (OKV).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur PCBO 

Rijnsburg
14CR

PC Basisschool 

Juliana
8 10 11 11 11 11 11 11 10

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 10 groepen. Vanaf 2019 is sprake van ruimtebehoefte voor 
een 11e groep tijdelijk. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1972 - heeft een 17e positie op de lijst renovatie.  
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Rijnsburg � Zuid

Dubbelburg, locatie Rijnsburg

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 6. Het gebouw is aangepast in het kader van 

onderwijskundige vernieuwing (OKV) door interne verbouwing.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Rijnsburg

Bestuur 

Stichting 

OBODB

06CA01

OBS De 

Dubbelburg RB 

(dislocatie)

6 4 4 4 4 4 4 4 4

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 4 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. Voortbestaan van 
de dislocatie is al langere tijd onzeker. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1984 - heeft een 33e positie op de lijst renovatie.
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De Wegwijzer

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 13. Daarvan is 1 lokaal in gebruik bij een 

peuterspeelzaal. De gecorrigeerde capaciteit is dan 12. Het gebouw is aangepast in het kader van 

onderwijskundige vernieuwing (OKV).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur PCBO 

Rijnsburg
13IV

PC Basisschool de 

Wegwijzer
13 9 9 9 9 10 10 10 10

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 9 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding. De leegstand kan 
benut worden voor de overloop vanuit Rijnsburg-Noord.

Het gebouw heeft als bouwjaar 1976 - heeft een 15e positie op de lijst renovatie. 
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De Schakel

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 10. Daarvan is 1 lokaal in gebruik bij een 

peuterspeelzaal. De gecorrigeerde capaciteit is dan 9. Het gebouw is aangepast in het kader van

onderwijskundige vernieuwing ( OKV) en kortgeleden extra aangepast (patio).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur PCBO 

Rijnsburg
13NV

PC Basisschool de 

Schakel
10 10 9 8 9 9 9 9 9

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 10 groepen. Geen behoefte aan uitbreiding.

Het gebouw heeft als bouwjaar 1974 - heeft een 22e positie op de lijst renovatie.  
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Conclusies:

Met de nieuwbouw van de Emmaschool zal de capaciteit de behoefte aan onderwijsruimte voorlopig

dekken. Er zal vanuit Rijnsburg-Noord verwezen moeten worden naar ruimte op de scholen in 

Rijnsburg-Zuid.
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7.5 Valkenburg

Brede School Duyfrak

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Valkenburg 

ZH

Gemeente Katwijk 

team 

Samenlevingsbeleid 00DR Duyfrak 11 0

Dubbelburg 

en De Burcht

Dubbelburg 

en De Burcht

Dubbelburg 

en De Burcht

Dubbelburg 

en De Burcht

Dubbelburg 

en De Burcht

Dubbelburg 

en De Burcht

Dubbelburg 

en De Burcht

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 11. In principe gebouwd als dislocatie van De 
Dubbelburg en de Burcht voor de leerlingen vanuit de wijk Duyfrak.
In het gebouw zijn ook kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ondergebracht. De feitelijke 
ruimtebehoefte wordt geregistreerd op de hoofdlocatie. 
Het gebouw heeft als bouwjaar 2014. Het heeft nog geen indicatie voor renovatie, omdat dit nog te 
ver in de tijd ligt; pas na 40 jaar gaat spelen.
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Project Locatie Valkenburg

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Valkenbu

rg ZH
00VOP Vliegveld OPB 0 0 0 0 0 2 2 4 5

00VPC Vliegveld PC 0 0 0 0 0 4 7 25 40

00VRF Vliegveld RF 0 0 0 0 0 2 2 2 3

00VRK Vliegveld RK 0 0 0 0 0 2 2 2 3

Vanaf 2021 wordt bewoning verwacht op het Project Locatie Valkenburg. Met een behoefte aan 
onderwijscapaciteit van 10 groepen. Volgens de prognose stijgt dit jaarlijks door naar 33 groepen in 
2027 en 51 groepen in 2032. Dit aantal is verdeeld over de 4 denominaties zoals we die nu kennen in 
heel Katwijk. Het is de vraag of een dergelijke verdeling (op basis van belangstelling) zich ook zo zal 
manifesteren in de nieuwe wijk. Vooral de herkomst van de instroom in de nieuwe wijk is bepalend. 
Zijn het doorstromers uit de bestaande wijken of komen de inwoners uit omliggende gemeenten 
(met name Leiden).
De verwachting is dat het aandeel openbaar hoger komt te liggen dan nu aangegeven.
Meestal wordt voor de prognose van een dergelijke nieuwbouwwijk gebruik gemaakt van een 
referentie gebied. Dit moet nog worden onderzocht.
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Dubbelburg locatie Valkenburg

De capaciteit van het hoofdgebouw in groepslokalen is 6. Van de dislocatie in de Brede School 

Duyfrak zijn 5 lokalen meegeteld. Het gebouw is aangepast in het kader van onderwijskundige 

vernieuwing ( OKV).

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

Stichting 

OBODB

06CA00
OBS De 

Dubbelburg VB
17 10 9 9 9 10 9 9 8

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 10 groepen. Een deel is ondergebracht op de dislocatie. Geen 
behoefte aan uitbreiding. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1980 - heeft een 27e positie op de lijst renovatie.  
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De Burcht

De capaciteit van het gebouw in groepslokalen is 13. Van de dislocatie in de Brede School Duyfrak 

zijn 6 lokalen meegeteld. Het gebouw is aangepast in het kader van onderwijskundige vernieuwing 

(OKV) door bijbouw, waaronder een ruimte voor de docenten.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Beh. 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032

Bestuur 

VVCOTV
07MQ

Basisschool De 

Burcht
24 17 17 18 19 19 19 17 16

Behoefte school per 1 oktober 2017 is 17 groepen. Een deel is ondergebracht op de dislocatie. Geen 
behoefte aan uitbreiding. 

Het gebouw heeft als bouwjaar 1959 - heeft een 8e positie op de lijst renovatie.  
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Conclusies:

In bovenstaande prognose is uitgegaan van realisatie van de plannen voor woningbouw op het 

voormalig Vliegkamp Valkenburg. Omdat nog onzeker is wanneer de bouw van die woningen zal 

starten wordt hier verder niet op ingegaan. Wel wordt opgemerkt dat in de plannen voor het 

Vliegkamp rekening wordt gehouden met scholenbouw.
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8. Speciaal onderwijs

Leidse Buitenschool

Onderstaande tabel geeft de onderwijscapaciteit en de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte 

voor het speciaal onderwijs/De Leidse Buitenschool in de gemeente Katwijk weer.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Behoefte 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Katwijk 

aan Zee
41008 02EJ

Leidse 

Buitenschool
10 8 10 10 10 10 10 10 10
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Conclusies:

Het vorige overzicht uit 2012 gaf een actuele behoefte van 12 groepen. Conform de prognose is dit 

teruggezakt naar 10 groepen. Er zijn geen opvallende ontwikkelingen in het speciaal onderwijs in de 

gemeente Katwijk te melden. Er is dan ook geen aanleiding tot investeringen in uitbreiding of 

nieuwbouw. De invoering van passend onderwijs heeft geen effect gehad op de krimp of groei van de 

school. De doelgroep is wel verruimd naar het gehele cluster IV 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/inhoud/speciaal-onderwijs

De school richtte zich voorheen op de specifieke doelgroep van leerlingen met een psychiatrische 

achtergrond. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/inhoud/speciaal-onderwijs
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9. Renovatie of vervangende nieuwbouw

Voor schoolgebouwen die de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt, kan bekeken worden of deze in 

aanmerking komen voor renovatie of vervangende nieuwbouw. Als met renovatie de levensduur van 

het gebouw verlengd kan worden met 25 jaar, dan is het verstandig over te gaan tot renovatie. 

Renovatie heeft echter geen zin als de �terugverdientijd� minder wordt, of als er andere (technische) 

redenen zijn die meer vragen om vervangende nieuwbouw.

Daarnaast is het van belang om een beeld te hebben van mogelijke scenario�s. Denkbaar is om 

nieuwbouw te realiseren voor clusters van scholen in een voedingsgebied. Of door (nog) meer uit te 

gaan van een multifunctionele invulling, al of niet ingegeven door een inhoudelijke invulling (IKC-

vorming). 

Die laatste vergt nog het nodige onderzoek en overleg.

Op dit moment kan wel een indicatie worden gegeven van de schoolgebouwen die, qua leeftijd en 

functionele/technische staat voorgesorteerd kunnen worden. Dit in volgorde van prioriteit.

  

Volgorde School Bouwjaar Renovatie BVO

1 Leidse Buitenschool 1988 2028 1565

2 De Windvang 1972 2012 1534

3 Mr. J.J.L van der Brugghenschool 1974 2014 2291

4 Christelijke Opleidingsschool 1954 1994 1601

5 Prins Willem Alexanderschool 1967 2007 1409

6 De Duinroos 1963 2003 2150

7 Leidse Buitenschool gymzaal 2009 2049 252

8 Basisschool De Burcht 1959 1999 1863

9 De Windvang noodlokalen 2009 2049 70

10 De Marnixschool 1968 2008 2211

11 PC Basisschool Oranje Nassau 1956 1996 1540

12 Groen van Prinstererschool 1959 1999 1651

13 Gaspard de Colignyschool 1983 2023 1036

14 Rehoboth School 1985 2025 1485

15 PC Basisschool de Wegwijzer 1976 2016 1211

16 Rooms Katholieke Basisschool De Horizon 1957 1997 1730

17 PC Basisschool Juliana 1972 2012 1205

18 Christelijke Opleidingsschool 2001 2041 671

19 De Willem van Veenschool 1965 2005 1348

20 De Duinroos, locatie Zanderij gymzaal 1964 2004 428

21 Farèlschool 1992 2032 1131

22 PC Basisschool de Schakel 1974 2014 1414

23 Koningin Wilhelminaschool voor PCBO 1922 1962 1346

24 Ds. G Voetiusschool 1962 2002 1358
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Volgorde School Bouwjaar
Renovati

e
BV
O

25 De Duinroos, locatie Otto Baron 1973 2013 1564  

26 Oranjeschool 1992 2032 1290

27 OBS De Dubbelburg VB 1980 2020 867

28 De Sjaloomschool 1972 2012 959

29 OBS De Krulder 1971 2011 1261

30 ds. R.P.A. Rutgersschool 1929 1969 1220

31 De Sjaloomschool kleutergebouw 1974 2014 385

32 De Willem van Veenschool noodlokaal 2002 2042 71

33 OBS De Dubbelburg RB (dislocatie) 1984 2024 1184

34 Koningin Emmaschool voor PCBO 1887 1927 860

35 Koningin Emmaschool voor PCBO 2005 2045 162

10. Voortgezet onderwijs

Onderstaande tabel geeft de onderwijscapaciteit en de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte 

voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Katwijk weer. Leerlingenprognoses in het voortgezet 

onderwijs worden niet in aantallen groepen, maar in vierkante meters gemeten. Omdat het 

Wellantcollege voor wat betreft de huisvesting niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente 

behoort, is deze hier niet in opgenomen.

Wijk Bestuur Brin Instelling Cap. Hfd. Behoefte 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Katwijk 

aan Zee
40700 25GD Andreas College 20181 13140.86 14046 13877 13864 13796 13762 13695 13843

40700 26HN
Limes 

praktijkonderwijs
315 3302.11 3617 3556 3520 3496 3471 3338 3289

20496 16442.97 17663 17433 17384 17292 17233 17033 17132

Rijnsburg 40623 02VD05
Visser 't Hooft 

Lyceum
2748 3098.08 3016 3148 3160 3160 3167 3185 3242

2748 3098.08 3016 3148 3160 3160 3167 3185 3242

23244 19541.05 20679 20581 20544 20452 20400 20218 20374

Totaal wijk

Totaal wijk

Totaal

In dit overzicht is het tijdelijke gebruik van de voormalige Prins Mauritsschool aan de Nolensstraat 

door de Internationale Schakelklas Duin- en Bollenstreek (ISK DBS) niet opgenomen. Het gebouw is 

uiterlijk tot 1 augustus 2019 geheel in gebruik door de ISK DBS. 

Evenals in 2012 valt op dat de behoefte in het totaal achterblijft bij de capaciteit. Het is nog steeds zo 

dat ten aanzien van de capaciteit het Andreas College werkt met veel verkeersruimtes en ruimtes,

die niet direct inzetbaar zijn voor het onderwijsproces. Zo kent de locatie Pieter Groen twee aula�s �

één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. 
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Bij Limes Praktijkonderwijs en het Visser �t Hooft Lyceum blijkt dat men meer ruimte nodig heeft dan 

er capaciteit is. De nieuwbouw van Limes Praktijkonderwijs is echter nog niet administratief 

meegenomen in de totale capaciteit � er is daar geen tekort of overschot aan ruimte. De laatste 

uitbreiding van het Visser �t Hooft Lyceum is ook nog niet administratief verwerkt. Ook daar is geen 

tekort of overschot aan ruimte.

Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat er investeringen aankomen voor huisvesting 

van het voortgezet onderwijs in de gemeente Katwijk.
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11. Eindopmerkingen

In de gemeente Katwijk groeit de behoefte aan onderwijshuisvesting in het basisonderwijs in de 

voedingsgebieden Rijnsburg en Valkenburg. In Rijnsburg zijn enkele scholen uitgebreid en wordt de 

Emmaschool vervangen door nieuwbouw. In Valkenburg is een gecombineerde school gerealiseerd in 

de wijk Duyfrak.

In de voedingsgebieden Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn en Katwijk Noord daalt de behoefte 

aan onderwijshuisvesting nog steeds en is sprake van blijvende (weliswaar beperkte) leegstand. Het 

formeel uitnemen van de Prins Mauritsschool heeft deze leegstand fors doen dalen.

Voor het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente Katwijk zijn geen 

uitbreidings- of nieuwbouwinvesteringen nodig.

Of investeringen nodig zijn ten behoeve van veranderingen in het rijksbeleid voor onderwijs is niet in 

dit IHP meegenomen.

Het IHP geeft geen overzicht van de gevolgen voor de gymnastiekaccommodaties. Met de uitbreiding 

van de accommodaties met een ruimte voor de Limes Praktijkonderwijs (gecombineerde bouw op de 

locatie Rijnmond) is echter sprake van voldoende capaciteit nu en op termijn. In Rijnsburg is door de 

bouw van een eigen lokaal door het Wellantcollege ook meer ruimte beschikbaar gekomen voor de 

daar verwachte groei. Een en ander zal later verder worden uitgewerkt in het kader van de uitvoering 

van de sportnota.

Investeringsoverzicht

School Voorziening Jaar Kostenindicatie

Krulder/Windvang Gecombineerde vervangende nieuwbouw 2018/2019 � 4 mio

Diverse scholen Renovatie of vervangende nieuwbouw in de 

jaren vanaf 2018

Vanaf 

2019

Nog niet 

bepaald

2 december 2017
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