CONFERENTIE “Internationaal onderwijs: de regio aan zet” d.d. 14 maart 2018

Workshop
BEKOSTIGING HUISVESTING INTERNATIONAAL ONDERWIJS

1. Wanneer is er sprake van te bekostigen huisvesting voor internationaal onderwijs?
- alleen indien WPO en/of WVO van toepassing zijn
- geen Amerikaanse, Britse, Franse, Duitse etc. scholen
- erkende internationaal gerichte curricula: Internationaal baccalaureaat of Europees
baccalaureaat
2. Door het Rijk bekostigd internationaal onderwijs
- geen zelfstandige scholen, maar onderdeel van een reguliere Nederlandse school
- Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs (IGBO)
- Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO)
- Engels is voertaal bij IGBO/IGVO-afdeling
- alleen leerlingen die gezien de werkzaamheden van ten minste één van de ouders voor
een aanzienlijke periode op onderwijs in het buitenland (zullen) zijn aangewezen
3.

Wet op het primair onderwijs
- artikel 85a regelt bekostiging IGBO
- artikel 120, derde lid regelt structureel aanvullende bekostiging voor IGBO
- rijksbijdrage is niet kostendekkend, dus bedrijven/instellingen en ouders moeten ook
financieel bijdragen

4. Wet op het voortgezet onderwijs
- Beleidsregel IGVO 2010 regelt bekostiging IGVO
5. Gemeente Den Haag: wettelijk verantwoordelijk voor huisvesting primair, speciaal en
voortgezet onderwijs
- alleen bekostiging van internationaal onderwijs waarop WPO en WVO van toepassing is
- desbetreffende onderwijswetgeving en Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
zijn integraal van toepassing
- reguliere bekostiging lesgebouwen PO conform ruimtebehoefte “regulier onderwijs”
- aanvullende bekostiging lesgebouwen: in de Verordening is in Bijlage III, deel B, 1.1
Lesgebouwen sub b, in de formule G = (A + B + C + D)/179 + E + F onder E een toeslag
opgenomen voor het bepalen van de omvang van voor tijdelijk gebruik bestemde
huisvesting voor internationaal basisonderwijs, waarbij E staat voor de aanvullende
formatie die door het Rijk op grond van bijzondere omstandigheden (artikel 120, vijfde
lid, WPO) is toegekend
- toeslag bekostiging onderwijsleerpakket: in de Verordening is in Bijlage III, deel B, 1.3
Inventaris sub a, in de formule G = (A + B + C + D)/179 + E onder E een toeslag

-

opgenomen voor het bepalen van de omvang van onderwijsleerpakket, waarbij E staat
voor de aanvullende formatie die door het Rijk op grond van bijzondere omstandigheden
(artikel 120, vijfde lid, WPO) is toegekend
reguliere bekostiging huisvesting VO op basis van “algemeen vormend onderwijs”
aanvullend (2007): gemeentelijke lening voor aanvullende investering in gebouw door én
voor rekening van schoolbestuur
aanvullend (heden): gemeentelijke garantstelling op lening van schoolbestuur bij het rijk
(“schatkistbankieren”), indien schoolbestuur voor eigen rekening aanvullend bruto
vloeroppervlak wenst te realiseren

6. Leerlingenprognose
- gemeente laat jaarlijks gemeentebrede leerlingprognose per school opstellen
- prognose bevat tevens de feitelijke leerlingontwikkeling per school in de afgelopen jaren,
dus inclusief de leerlingontwikkeling van de afdelingen internationaal onderwijs van de
desbetreffende scholen
- de ontwikkeling van het leerlingaantal internationaal onderwijs voor de komende jaren
laat zich moeilijk prognosticeren
- ontwikkeling leerlingaantal internationaal onderwijs is met name afhankelijk van de
economische conjunctuur en de vestiging van internationale bedrijven en/of instellingen
in de regio
7. Gedurende lopend schooljaar periodieke betrouwbare melding door schoolbesturen van
aantal inschrijvingen internationaal onderwijs nieuw schooljaar aan gemeente
8. Vinger aan de pols: consequente monitoring huisvesting internationale bedrijven en
internationale instellingen in de regio
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