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Voorwoord

1. Inleiding

1.1 Aanzet tot een Integraal Huisvestingsplan
voortgezet onderwijs
Op 4 december 2018 vond de presentatie van onze toekomstvisie “Samen
werken aan onderwijs in Westland” plaats.
Deze toekomstvisie en bijbehorende film is met veel enthousiasme ontvangen.
De gemeente heeft ons uitgenodigd om deze toekomstvisie verder uit te werken
zodat we, enerzijds verder kunnen werken aan een Integraal Huisvestings Plan
(IHP) voor het Voortgezet Onderwijs (VO) in Westland en anderzijds mee kunnen
doen met de gebiedsverkenning van de ‘bloembladen’ rondom het World Horti
Center (WHC).

Een eerste verkenning met één van onze onderwijspartners laat zien dat
er grote interesse is om te onderzoeken waar we synergie met elkaar kunnen
bewerkstelligen door bijvoorbeeld samen na te denken over het vormen van
een nieuwe onderwijsvoorziening. Kansen benutten en delen van voorzieningen
daar waar dat mogelijk is, is een belangrijk thema in onze volgende fase van
ontwikkelen. In dit document duiden wij een aantal kansen die zich voordoen.
Ook het regioplan “Sterk Techniekonderwijs” biedt kansen. Zo zou een nieuwe
onderwijsvoorziening in Westland een zogenaamde “Techniek Hot Spot” kunnen
huisvesten. Een logische plek in het sterk innovatieve, ondernemende en
daadkrachtige Westland.
Tenslotte kan ik met grote waardering vaststellen dat de uitnodiging om samen
met ons mee te denken en te doen, met vele handen aangepakt is. Daardoor
is ook deze nieuwe publicatie met veel inspiratie en enthousiasme tot stand
gekomen, veel dank daarvoor aan alle betrokkenen!
Wij zetten graag samen de volgende stap!
Geert Millekamp – Regiodirecteur ISW

Gemeente Westland heeft de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het funderend onderwijs. Hiertoe is een masterplan onderwijshuisvesting 2015-2019 opgesteld, waarop in 2018 een vervolg is gegeven in het
‘Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Westland, een toekomstvisie
2018-2023’. Hierin is uitsluitend het primair onderwijs opgenomen. In december
2018 is aan de raad een investeringsplan 2018-2033 voor het primair onderwijs
voorgelegd, voor een totaal van € 81,4 mln.
In het Collegeprogramma 2018-2022 beschrijft gemeente Westland de
ambitie om in 2019 te komen tot een integraal huisvestingsplan (IHP) 2019-2028
ten behoeve van een passend voorzieningenaanbod in het onderwijs (primair
onderwijs en voortgezet onderwijs), waarin ook combinaties met andere functies zoals sociale woningbouw worden meegenomen (maatregel 32).
ISW heeft de ambitite om samen met gemeente Westland en de onderwijspartners in het primair en voortgezet onderwijs te komen tot een integraal
huisvestingsplan voor het primair én voortgezet onderwijs met een
bijbehorende investeringsagenda. In een integraal plan kunnen kansen
voor het delen van gebouwen en faciliteiten – met onderwijspartners, maar
ook met partners uit het sociale domein - een plaats krijgen. Zo wordt de
onderwijshuisvesting optimaal benut. Hiertoe heeft ISW een strategische
huisvestingsvisie opgesteld, die een aanzet kan zijn om te komen tot een
Integraal Huisvestingsplan in 2019.
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Binnen onze scholengroep en vooral binnen het Vakcollege, is het enthousiasme
groot en is sterk behoefte aan een (onderwijs) inhoudelijke verdiepingsslag van
de toekomstvisie. Deze publicatie is een tussenstap op weg naar die inhoudelijke
verdieping. Deze tussenstap is nodig om vaart te houden in het proces, de thema’s
voor de inhoudelijke verdieping te kunnen markeren en om alle collega’s en alle
(onderwijs) partners concreet te laten zien waar wij hen bij willen betrekken en
welke keuzes en dilemma’s we met hen willen bespreken, zodat we gedragen
beslissingen kunnen nemen in en voor de toekomst.

De Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) is verantwoordelijk voor
goed onderwijs voor de jeugd in de gemeente Westland. ISW heeft recent haar
visie op het algemeen vormend onderwijs en het beroepsonderwijs herijkt en
belegd in de rapportage Toekomstvisie ISW “Samen werken aan onderwijs in
Westland” van december 2018.

1.4 Doorlopen proces om te komen tot deze
strategische huisvestingsvisie

In de toekomstvisie ‘Samen werken aan onderwijs in Westland’ geeft ISW
haar visie op het toekomstig onderwijs van ISW. Hierin spreekt ISW de ambitie
uit om te komen tot herinrichting van het onderwijsaanbod van ISW. ISW wil
groeien naar een modern aanbod voor onderwijs in enkele, geclusterde
voorzieningen en een modulaire aanpak van een centrale schoollocatie met
een variatie aan leslocaties, ook in het bedrijfsleven.

De voorliggende huisvestingsvisie is tot stand gekomen op basis van interactieve
sessies met vertegenwoordigers van ISW en van haar partners (primair onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, bedrijfsleven, etc.).
Met de verschillende ISW locaties zullen de komende periode meerdere scenario’s worden verkend en uitgewerkt.

ISW geeft prioriteit aan de ambitie om te komen tot een clustering van het
Vakcollege, dat op dit moment is verdeeld over vier kleinere locaties. In het
versnipperde Vakcollege blijft de onderwijskundige kracht van ISW onderbenut.
Tevens is het voor locaties van deze schaal buitengewoon moeilijk om de stand
van de technologische ontwikkelingen bij te houden. Clustering van het Vakcollege heeft gevolgen voor de locaties voor praktijkonderwijs, mavo, havo en vwo.

1.5 Leeswijzer

ISW wil in de uitwerking van de strategische huisvestingsvisie met een integrale blik voor álle locaties de mogelijkheden verkennen om te komen tot optimalisering van de huisvesting op een wijze waardoor meerwaarde ontstaat voor
ISW, de gemeente en het lokale en regionale bedrijfsleven.

1.3 Aansluiting bij de doorontwikkeling van het WHC
In het Collegeprogramma 2018-2022 onderstreept de gemeente het belang van
doorontwikkeling van het World Horti Center (WHC). De gemeente benoemt als
belangrijke componenten hierin
a) h
 et goed inbedden van het WHC in het brede speelveld van campussen voor
onderwijs en onderzoek
b) h
 et versterken van de relaties met startup-netwerken in de regio. De gemeente wil samen met de WHC-partners, waaronder ook ondernemers,
komen tot een visie, strategie en aanpak voor de doorontwikkeling van het
WHC.
ISW is ervan overtuigd dat leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs
baat hebben bij een leeromgeving in directe nabijheid van het beroepsonderwijs en beroepenveld. Omgekeerd kan het voorbereidend beroepsonderwijs de
innovatiekracht van het WHC versterken. Daarom verzoekt ISW de gemeente
om in de gebiedsontwikkeling rondom WHC de mogelijkheid van een Vakcollege
voor voorbereidend beroepsonderwijs mee te nemen in de verkenning.

In hoofdstuk 2 beschrijven we technisch het huidige aanbod, de leerlingprognoses en de gevolgen voor de huisvestingsbehoefte. Vervolgens gaan
we in op de aanleiding om te komen tot herschikking van de huisvesting in
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vertalen we de aanleiding in onderwijskundige
ambities voor toekomstgericht onderwijs door ISW. In hoofdstuk 5 werken we
de onderwijskundige ambities uit in huisvestingsambities en uitgangspunten
voor de toekomstige huisvesting. Tot slot doen we in hoofdstuk 6 een voorstel
voor het komen tot een huisvestings- en investeringsagenda voor het voortgezet onderwijs.
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1.2 A
 anleiding om te komen tot een strategische
huisvestingsvisie voor ISW

2. Huidig onderwijsaanbod, ontwikkeling
leerlingenaantallen, gevolgen voor
de huisvestingsbehoefte van ISW
2.1 Huidig onderwijsaanbod
ISW biedt op 6 locaties in Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Poeldijk onderwijs
aan circa 4.500 leerlingen. ISW is een brede scholengroep en biedt onderwijs
van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. ISW is onderdeel van Stichting
Lucas Onderwijs. Het onderwijsaanbod en de huidige spreiding van ISW ziet er
als volgt uit (peildatum 1-10-2018).

ob - onderbouw

- Vakcollege ob
- mavo, m/h
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- Vakcollege ob
- mavo, m/h

- Proo
- Vakcollege ob

- Vakcollege bb

- havo, vwo, gym
- mavo, havo, vwo

bb = bovenbouw

2.2 Leerlingenaantallen en prognoses
2.2.1 Leerlingprognose basisonderwijs

2.2.2 Prognose basisgeneratie 12-18 jaar per kern

Gemeente Westland verwacht te groeien van 110.000 inwoners naar
circa 140.000 à 150.000 inwoners in 2050. Deze groei van de bevolking leidt tot
een hogere onderwijsdeelname en derhalve ook een grotere huisvestingsbehoefte
in zowel het primair als voortgezet onderwijs.

In de prognose basisgeneratie 12-18 jaar is te zien dat de groei of krimp per
stadsdeel/dorpskern verschilt. In de grote gemeenten Rotterdam en Den Haag
wordt lichte krimp verwacht, beide maximaal 8% in 2031 ten opzichte van 2018,
waarna de basisgeneratie weer aangroeit tot ongeveer het niveau van 2018 in
2038. Omwille van de leesbaarheid zijn in onderstaande grafiek de grote steden
weggelaten, zodat een goed beeld ontstaat van wat er in Westland en de kernen
en omliggende gemeenten gebeurt.

Om te kunnen inschatten hoe de leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs
zich zullen ontwikkelen, is het van belang zicht te hebben op de ontwikkeling van
het leerlingaantal in het primair onderwijs. In onderstaande grafiek geven we de
leerlingprognose van het primair onderwijs in Westland weer, afgezet tegen de
trendlijn van de leerlingontwikkeling in het primair onderwijs in Nederland.

Leerlingprognose po Westland vs Nederland 2017-2037
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Strategische huisvestingsvisie – Interconfessionele Scholengroep Westland — april 2019

Strategische huisvestingsvisie – Interconfessionele Scholengroep Westland — april 2019

12

3. Aanleiding om te komen tot een
strategische huisvestingsvisie ISW
Leerlingprognose ISW 2018-2038
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In dit hoofdstuk beschrijft ISW welke aanleidingen er zijn om de huidige
huisvestingsstructuur te herzien. Het gaat hierbij om de (veranderde) behoefte
van de leerlingen en ouders, het Westlandse bedrijfsleven, de Westlandse
samenleving en de onderwijskundige visie van ISW op toekomstgericht
onderwijs. Deze actuele behoeften vertalen we in hoofdstuk 4 in onderwijskundige oplossingen en in hoofdstuk 5 in huisvestingsambities.

3.1 Het Vakcollege
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3.1.1 I n een versnipperd Vakcollege blijft de onderwijskundige
kracht van ISW onderbenut

2038

2.2.3 Leerlingprognose ISW
In de leerlingprognose van ISW, opgesteld door Pronexus, wordt rekening gehouden
met de in paragraaf 2.2.1 en 2.2.2 weergegeven ontwikkeling van de leerlingprognose primair onderwijs en de verwachte groei/krimp in de diverse kernen.
Te zien is dat ISW – bij gelijkblijvend belangstellingspercentage – tot circa 2030
een stabiel leerlingaantal heeft van ongeveer 4.500 leerlingen, dat tot 2038 groeit
naar circa 4.650.

Het huidige beroepsgerichte vmbo is gehuisvest op vier locaties van ISW
(drie onderbouwlocaties en één bovenbouwlocatie). Deze constructie voldeed
in het verleden aan de vraag van ouders om thuisnabij onderwijs. In de afgelopen
jaren echter, wordt door ouders aan thuisnabijheid van onderwijs als schoolkeuzemotief minder gewicht toegekend.
ISW – en ook het Samenwerkingsverband VO Westland - vinden de huidige
‘knip’ tussen onderbouw en bovenbouw van het Vakcollege uit onderwijskundig
oogpunt onwenselijk. Het vergt veel inspanning voor leerlingen om in de derde
klas opnieuw te moeten wennen op een nieuwe school, met het risico van uitval
of onderpresteren. Ook vraagt de continuïteit van de leerlingzorg veel extra
inspanning van de docenten.
De onderwijskundige kracht die binnen ISW aanwezig is, wordt in de huidige
samenstelling onderbenut.

2.2.4 Huidige huisvestingscapaciteit ISW in m2 BVO
ISW beschikt in totaal over circa 41.000 m2 BVO op de huidige zes
onderwijslocaties (inclusief de voorzieningen voor bewegingsonderwijs).

Huidige capaciteit in m2 ISW-locaties
(totale capaciteit 40.894 m2 BVO)

SWEELINCKLAAN
GASTHUISLAAN
LAGE WOERD
HOGE WOERD
IRENESTRAAT
HOOGLAND

3591
9%
13159
32%

3892
9%
6777
17%

7647
19%

5828
14%

3.1.2 Upgrading van de huidige faciliteiten is kostbaar
De huidige huisvesting van het Vakcollege – hoewel goed onderhouden – vraagt
in de nabije toekomst grote investeringen om te kunnen blijven voldoen aan
modern en uitdagend beroepsgericht onderwijs, passend bij de stand van
de technologische ontwikkelingen, aansluitend bij de eisen ten aanzien van
duurzaamheid en de uitgesproken behoefte vanuit het bedrijfsleven (zie pag. 15)
Het belangstellingspercentage voor beroepsgericht onderwijs is landelijk
aanzienlijk teruggelopen, ook in Westland. Dat heeft tot gevolg dat op elk van
de locaties van het Vakcollege in enige mate sprake is van ruimte-overschot.
Deze inefficiëntie leidt ertoe dat er relatief meer wordt uitgegeven aan instandhouding van het gebouw, ten koste van uitgaven aan onderwijs.
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Bron: Leerlingprognose voortgezet onderwijs 2018 Gemeente Westland,
Pronexus september 2018 (ISW Gasthuislaan en Madeweg samengevoegd)

3.1.3 Ouders en leerlingen van het Vakcollege hebben behoefte aan:

3.1.4 De partners in de onderwijsketen vragen om:

Een kwalitatief hoogwaardig aanbod
Thuisnabijheid van onderwijs is niet langer het belangrijkste keuzemotief. Ouders
willen hoogwaardige kwaliteit en daar mag meer reisafstand tegenover staan.

Aandacht voor levensvaardigheden
Zowel het toeleverend primair onderwijs als het afnemend mbo benadrukken
het belang van de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.
De ontwikkeling van deze vaardigheden vindt slechts deels plaats in het klaslokaal. Belangrijke leerervaringen worden opgedaan tijdens maatschappelijke
stages en werkplekleren. Binnen het Vakcollege is een doorgaande leerlijn voor
persoonsvorming en sociale vorming over alle leerjaren van het vmbo wenselijk.

Een zichtbaar en kansrijk beroepsperspectief
In de beeldvorming van ouders geeft een avo- of wo-opleiding een kansrijker
beroepsperspectief dan het vmbo. En dat terwijl er een grote behoefte is ín
Westland aan vakmensen op mbo-niveau. Op dit moment heeft het Vakcollege
een voor ouders (te) weinig zichtbaar beroepsperspectief.
Een herkenbare schoolcultuur met behoud van kleinschaligheid
In de huidige situatie kent elke locatie van het Vakcollege een eigen schoolcultuur. Dit maakt voor leerlingen de overstap naar de bovenbouw moeilijker. In
geval van clustering is behoud van kleinschaligheid binnen de school van belang.
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
In de huidige leerroutes voor beroepsgericht onderwijs moeten leerlingen al
vroeg keuzes maken.

Aandacht voor goede loopbaanoriëntatie
Het is voor alle leerlingen van belang dat zij hun eigen talenten en passies leren
ontdekken, bekend worden gemaakt met de mogelijkheden voor de volgende
stap in hun loopbaan en worden begeleid bij het maken van kansrijke keuzes.
Hierin speelt het maken van concrete ervaringen door de praktijk te zien,
voelen en beleven een grote rol.

3.1.5 H
 et Westlandse bedrijfsleven heeft behoefte aan
goed opgeleide vakmensen
We zijn ontzettend trots op de grote betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het
Vakcollege. De vele convenanten die zijn afgesloten maken al vele jaren voor
onze leerlingen zichtbaar verschil. Deze convenanten zijn van grote toegevoegde
waarde van ons huidige onderwijs. Als we naar de toekomst kijken, dan is er
echter méér nodig om onze rol richting het bedrijfsleven waar te maken. Het
bedrijfsleven geeft ons mee: “De wijze van kennisoverdracht moet rigoureus
óm”. In het curriculum moeten – in een gedegen opbouw over de leerjaren praktijkleren, brede oriëntatie, en persoonlijke en sociale vaardigheden een
grotere rol krijgen.
Voor het bedrijfsleven is het belangrijk dat leerlingen bekend raken met de
mogelijkheden binnen Westland. Daarin speelt het vmbo een belangrijke rol.
Om te voorzien in de behoefte aan goede vakmensen heeft een aantal
bedrijven zelfs een eigen vakopleiding opgezet. Hier liggen concrete kansen
om aansluiting te realiseren.
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Aansluiting in de hele keten – iedere schakel in zijn rol
Tussen de schakels van de keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs,
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt is het wenselijk de aansluiting te versterken.
Het helpt daarbij als er sprake is van fysieke nabijheid. In de samenwerking is
het van belang dat partners met elkaar rollen afstemmen en afbakenen, om te
komen tot synergie.

3.2 Kansen voor mavo/havo/vwo
Een herstructurering van het Vakcollege heeft vanzelfsprekend gevolgen voor
de locaties voor mavo/havo/vwo. Er liggen echter ook kansen voor mavo/havo/
vwo in optimalisering van de huisvesting.
•

•

•

•
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Aan de rand van Poeldijk vindt veel nieuwbouw plaats. Dit leidt op enig
moment tot vraagstukken over de onderwijshuisvesting voor primair
onderwijs en voortgezet onderwijs.
Het is wenselijk dit vraagstuk integraal te beschouwen voor primair
onderwijs en voortgezet onderwijs. We komen hier in hoofdstuk 5 op terug.
Ouders van verschillende Montessori- en Daltonscholen primair onderwijs
geven aan dat zij behoefte hebben aan voorgezet onderwijs in Westland dat
aansluit bij het Montessori- en Daltononderwijs.
Er is behoefte aan het verkennen van een vorm van 10-14-onderwijs voor
een specifieke groep leerlingen die baat heeft bij het uitstellen van het
keuzemoment voor het voortgezet onderwijs.
Er is behoefte aan verkenning voor verbreding van de functionaliteit binnen
de huidige gebouwen. Bijvoorbeeld in het aanbrengen van verbinding met
het sociale domein.

3.3 S
 pecifieke behoefte van praktijkonderwijsleerlingen
ISW wil komende periode graag verkennen wat er voor de specifieke groep
praktijkonderwijs-leerlingen nodig is om het onderwijs toekomstbestendig te
maken en wat hiervoor nodig is ten aanzien van huisvesting. In gesprek met
docenten, leerlingen, ouders en partners uit het onderwijs en bedrijfsleven
zetten we voor deze specieke groep een koers uit. Ook hier vertrekken we
vanuit een modulaire aanpak, rekening houdend met de specifieke behoeften
van deze groep.

3.4 Het Collegeprogramma en stedenbouwkundige
visie gemeente Westland
In het Westlandprogramma 2018 - 2022 van het college van Burgemeester
en Wethouders en de Gemeenteraad van Westland onderstreept de gemeente
het belang van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Mede
in het kader van de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van het WHCgebied heeft de gemeente ISW verzocht haar ambities met betrekking tot
de huisvesting in beeld te brengen. Met het reeds opgestelde integraal
huisvestingsplan voor het primair onderwijs heeft de gemeente met het
voorliggende document een integraler huisvestingsplan.

4. Toekomstvisie ISW

In de toekomstvisie “Samen werken aan onderwijs in Westland” geeft ISW haar
visie op het toekomstig onderwijs van ISW. ISW zit in het hart van Westland.
Die connectie moet in het onderwijsaanbod zichtbaar en voelbaar zijn. Hierin
wil ISW de identiteit van de scholen versterken door content- en contextrijk
onderwijs aan te bieden met een sterke focus op talentontwikkeling van iedere
leerling. Een modulaire aanpak van een centrale schoollocatie en een variatie
aan leslocaties – ook bij het bedrijfsleven - is voor elk van de onderwijssoorten
van ISW wenselijk.

4.1 Clustering van het Vakcollege
ISW is ervan overtuigd dat een integraal vestigingsbeleid, waarbij de verschillende
opleidingen op één locatie in één gebouw worden gebundeld, de onderwijskwaliteit, efficientie en innovatiekracht ten goede komt.
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4.1.1 I SW wil groeien naar een beroepsgericht cluster voor
beroepsgericht vmbo. ISW heeft hiermee voor ogen:
•

•

•

•

•

•

Een krachtige leer-/werkomgeving met levensechte situaties voor alle
beroepsrichtingen om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen te
kunnen faciliteren.
Een herkenbare schoolcultuur, waarbinnen kleinschaligheid geborgd is
in de organisatie van logische eenheden met elk een eigen contextrijke
thuisbasis en onderwijsteam.
Een sterk en herkenbaar vmbo-concept met zichtbare, concrete
beroepsperspectieven. Het vmbo is een positieve keuze met een
kansrijke loopbaan.
Een zo breed mogelijke oriëntatie op beroepsrichtingen te kunnen
bieden, maar ook de samenhang tussen die beroepen en expertises
inzichtelijk te kunnen maken en te laten beleven zoals deze zich in
werkelijkheid voordoen. Deze brede oriëntatie moet gepaard gaan
met goede begeleiding in het maken van keuzes. In deze begeleiding
brengen we leerlingen een open houding bij gericht op het omgaan
met een toekomstige arbeidsmarkt die ze nog niet kennen.
Een aantrekkelijke partner te zijn voor het bedrijfsleven en het mbo
om in de volle breedte mee te kunnen samenwerken en de
leeromgevingen in te richten en het curriculum vorm te geven.
Zowel op school als op het mbo als in de bedrijven zelf.
Snel in te kunnen spelen op toekomstige (nieuwe) leerbehoeften
en technieken.

4.2 F
 aciliteiten die de innovatiekracht van
Westland versterken
4.2.1 E
 en geclusterd Vakcollege draagt bij aan
de innovatiekracht van Westland
Door clustering van het Vakcollege kan aan leerlingen een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve voorziening worden geboden. Hierbij denken we ook
aan het delen van faciliteiten én docenten met het mbo, bedrijfsleven en de
Westlandse samenleving. Een clustering biedt mogelijkheden voor het beter
en sneller aansluiten op de snelle technologische ontwikkelingen in de praktijk
en het mede daardoor het creëren van een omgeving die leerlingen uitdaagt en
nieuwsgierig, ondernemend en innovatief maakt.

4.3.2 Brede loopbaanoriëntatie
Door een geclusterd onderwijsaanbod ontstaat meer ruimte voor een brede
kennismaking met keuzemogelijkheden in Westland. ISW wil een krachtigere
loopbaanoriëntatie bieden, gericht op de glastuinbouw, techniek, food, logistiek en diensten. Door betere doorlopende leerlijnen te ontwikkelen en aan te
bieden, krijgen jongeren op verschillende niveaus ook een breder leerperspectief en kunnen ze een passende keuze maken voor vakken en beroep.

4.3.3 Samen curriculum maken
4.2.2 Faciliteiten optimaal benutten

4.3 ISW wil als ketenpartner een grotere
verantwoordelijkheid waarmaken
In de gehele keten van het primair onderwijs tot aan de arbeidsmarkt wil ISW de
handen ineen slaan, zodat leerlingen voor iedere volgende stap goed toegerust zijn.

4.3.1 Doorlopende ontwikkelingslijn
Succesvol onderwijs ziet ISW als een doorlopende ontwikkelingslijn tijdens het
hele opleidingstraject, waarin het voortgezet onderwijs slechts één schakel is.
ISW wil als partner in de keten een grotere verantwoordelijkheid waarmaken
door de aansluiting met het toeleverende onderwijsveld (po), het vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo) en het werkveld te versterken.

4.4 Onderwijshuisvesting is een belangrijke
voorwaarde voor een succesvolle loopbaan
In de toekomstvisie heeft ISW de onderwijskundige prioriteiten neergelegd.
Dit is waar we naartoe willen groeien. Onderwijshuisvesting is een belangrijke
voorwaarde en een pedagogisch instrument voor een succesvolle schoolloopbaan. Een stimulerende, contextrijke omgeving draagt bij aan het tot ontwikkeling komen van talenten en kansen. Tevens kan onderwijshuisvesting – méér
dan nu het geval is – in belangrijke mate bijdragen aan vormen van maatschappelijke participatie en sociale cohesie, zeker in de context van brede schoolvoorzieningen, multifunctionele accommodaties en een leven lang leren.
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Ook voor leerlingen van mavo, havo en vwo vinden ISW en het bedrijfsleven
het belangrijk dat zij praktijkvakken kunnen volgen. Bij een clustering van de
opleidingen van het Vakcollege ontstaat de mogelijkheid deze faciliteiten ook
voor deze onderwijssoorten, het mbo en bijvoorbeeld voor bedrijfsopleidingen
in te zetten.
In een sterke samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven kan het
Vakcollege bijdragen aan de innovatieve kracht en expertise van het lokale
bedrijfsleven. De faciliteiten kunnen voor Westlandse inwoners van
toegevoegde waarde zijn voor een leven lang kunnen leren en ontwikkelen
in Westland zelf (binden en boeien van Westlanders).

In de aanpak ‘ISW onderneemt’ is een eerste, succesvolle start gemaakt met
het ontwikkelen van het curriculum samen met het bedrijfsleven. ISW is ervan
overtuigd dat dit regiospecifieke deel van het curriculum – naast de landelijke
kwalificatie-eisen voor het diploma – grote kansen biedt voor leerlingen en
bedrijfsleven. Daarin is de afstemming tussen de rollen en het curriculum van
het voorbereidend beroepsonderwijs en het mbo van belang, zodat zowel vmbo
als mbo van deze samenwerking sterker worden.

5. Huisvestingsambties ISW

ISW wil groeien naar een modern onderwijsaanbod in enkele geclusterde
voorzieningen. Hierbij wil ISW prioriteit geven aan de ontwikkeling van het
beroepsgerichte onderwijs.

5.1 H
 et Vakcollege als onderdeel van een
beroepsgericht cluster
5.1.1 D
 e intensieve samenwerking tussen het Vakcollege, het MBO
en het bedrijfsleven kan vorm krijgen in:
a.
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c.
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b.

d.

e.

f.

Het creëren van krachtige, levensechte leer-/werkomgevingen in het
onderwijs;
Het organiseren van “open dagen” waarbij ook het bedrijfsleven open gaat
voor bezoeken om leerlingen te inspireren met hun toekomstige
werkomgevingen (eventueel met baangaranties);
Het in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, bij de loopbaanoriëntatie, de leerlingen te helpen hun interesses en talenten te ontsluiten.
Het tot stand brengen en ondersteunen van mini-ondernemingen en
start-ups, waarin bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan projecten
en innovaties en individuele leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling
van hun business. Deze mini-ondernemingen kunnen bij de onderwijsinstellingen en in de bedrijven zijn gesitueerd, maar ook dichtbij de
eventuele doelgroepen in woonwijken;
Het inrichten en gebruiken van tentoonstellings- en demo-ruimten waar
bedrijven naar toe kunnen komen, zich (permanent) kunnen exposeren,
congressen kunnen geven, etc. En waar leerlingen, studenten, bedrijfsleven en onderwijs elkaar kunnen ontmoeten, kennisgenomen kan wor
den van wat het bedrijfsleven te bieden heeft, kennisuitwisseling maar
ook - ontwikkeling kan plaatsvinden, etc.
Leven lang leren: medewerkers uit het bedrijfsleven kunnen (vervolg)opleidingen blijven doen bij het Vakcollege en zo steeds bij blijven in
een vakgebied en ervaring opdoen met de nieuwste (technologische)
ontwikkelingen.

5.1.2 E
 en variatie aan leslocaties voor álle onderwijssoorten

5.2.1 U
 itgangspunten voor álle onderwijsgebouwen van ISW:

Leren en ontwikkelen vindt plaats binnen en buiten de onderwijslocaties.
Het gaat hier om leren in een praktijkgerichte leeromgeving, het opdoen van
waardevolle leer- en werkervaringen bij vervolgopleidingen en het lokale en
regionale bedrijfsleven. ISW wil iedere leerling vanuit de solide en vertrouwde
basis van ISW een rijkdom aan praktijkleren bieden.
Ook voor leerlingen van havo, vwo en gymnasium wil ISW praktijkvakken aanbieden
in en buiten de schoollocatie. In die zin vormt het vernieuwde beroepsgerichte
vmbo ook een belangrijke faciliteit voor de overige onderwijssoorten van ISW.

•
•
•

•
5.1.3 ISW wil kansen in de doorontwikkeling van het WHC verkennen

5.2.2 U
 itgangspunten specifiek voor de Vakcollege-locatie:
•

•

•

5.2 Uitgangspunten

voor goede onderwijshuisvesting
•
In de interactieve sessies is veel gesproken over de uitgangspunten voor goede
onderwijshuisvesting. Hierbij zijn enkele algemene uitgangspunten genoemd,
en een aantal punten specifiek voor het Vakcollege.

	De locatie moet de onderwijsambities met betrekking tot het Vakcollege maximaal stimuleren. Dit stimuleren heeft niet alleen betrekking op
de aantrekkingskracht voor de doelgroep van ISW in casu de leerlingen
vmbo en praktijkonderwijs, maar ook op de diverse partners van ISW,
waaronder het primair onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven. De locatie
moet mogelijkheden bieden voor het aangaan van functionele en ruimtelijke relaties met belangrijke partners.
	De locatie voor een nieuw Vakcollege dient aan te sluiten bij de gemeentelijke ambities met betrekking tot de verdere (stedenbouwkundige)
ontwikkeling van Westland. Uitgangspunt voor ISW is dat het Vakcollege
vanwege de geografische ligging (en daarmee bereikbaarheid voor leerlingen) in de kern Naaldwijk van de gemeente wordt gerealiseerd.
	De locatiekeuze van het Vakcollege moet leiden tot een verrijking van
het voorzieningenniveau voor de inwoners van gemeente Westland. Het
optimaliseren van het voorzieningenniveau draagt in belangrijke mate bij
aan het versterken van het vestigingsklimaat.
	De locatie moet mogelijkheden bieden voor eventuele toekomstige uitbreiding. De verwachting is dat de ontwikkeling van een sterk inhoudelijk
en organisatorisch concept met doorlopende leerlijnen en baangaranties leidt tot een hogere aantrekkingskracht van een beroepsgerichte
schoolkeuze. De groei kan ook betrekking hebben op het mbo en het
bedrijfsleven die het interessant vinden om aansluiting te zoeken bij het
Vakcollege, dan wel de nabijheid hiervan te prefereren. Het Vakcollege
kan zich samen met partners ook ontwikkelen tot een expertise-/innovatiecentrum en het centrum worden voor een leven lang leren.
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De ontwikkeling van de bloembladen rondom het World Horti Center (WHC)
biedt wellicht een mogelijkheid en kans om daar nieuwbouw voor een
beroepsgerichte locatie voor ISW te realiseren. Het is een kans om te komen
tot versterking van zowel het onderwijs als de relatie met het bedrijfsleven.
Een locatie van het Vakcollege bij MBO Westland en bij bedrijven, zoals een
locatie bij het WHC, biedt fantastische mogelijkheden om contextrijke en
levensechte leer-/werkomgevingen te realiseren en van en met derden te
gebruiken. Dat laat onverlet dat ook andere locaties in en om een woonwijk
geschikt kunnen zijn voor bijvoorbeeld mini-ondernemingen met levensechte
leer-/werkomgeving die op die woonwijk gericht zijn. Dit kan ook vorm krijgen
door een geclusterde beroepsgerichte leeromgeving bij bijvoorbeeld het WHC
(bij MBO Westland, bedrijven, tentoonstellings- en demo-ruimten, etc.) en met
levensechte satellieten in woonwijken, bij bedrijven, die in samenwerking met
mbo en organisaties worden opgezet. Dit kan ook een groeimodel zijn.

De bereikbaarheid en veiligheid van de locatie moeten geborgd zijn.
Leerlingen dienen op een veilige wijze hun school te kunnen bereiken.
Op elke locatie is kleinschaligheid geborgd in de organisatie van logische
eenheden met een eigen thuisbasis.
Onderwijs vindt plaats binnen én buiten de muren van het schoolgebouw.
Er wordt gewerkt met een variatie aan leslocaties, waarbij faciliteiten 		
kunnen worden gedeeld en het bedrijfsleven binnen én buiten de school
betrokken is bij het onderwijs.
De huisvesting ondersteunt het onderwijsconcept van de school.

5.3 K
 ansen voor optimalisering van het gebruik van
de faciliteiten van mavo/havo/vwo
ISW wil samen met de gemeente en partners verkennen waar en hoe het gebruik
van de faciliteiten van de mavo/havo/vwo-vestigingen kan worden geoptimaliseerd. ISW draagt als onderwerpen voor verkenning aan:
•
De te verwachten groei – in eerste instantie in het primair onderwijs – in
de omgeving van Poeldijk.
•
De vraag van ouders naar een vorm van voorgezet onderwijs in Westland
die aansluit bij het primaire Montessori- en Daltononderwijs.
• 		 Een vorm van 10-14-onderwijs voor een specifieke groep leerlingen die
	baat heeft bij het uitstellen van het keuzemoment voor het voortgezet
onderwijs. Hierover is met het primair onderwijs reeds oriënterend gesproken.
• 		Verbreding van de functionaliteit van de huidige gebouwen met voorzieningen in het sociale domein, zoals Jeugdzorg, een expertisecentrum voor het
primair onderwijs en mogelijke andere gewenste voorzieningen.

In de verdere doorvertaling van onze toekomstvisie in een integraal huisvestingsplan maken we graag, samen met vertegenwoordigers van de gemeente
en de betrokken onderwijspartners, onze huisvestingsambitie compleet en
werken we een concrete investeringsagenda uit.

5.4 Huisvestingsambities

bewegingsonderwijs
(sporten & bewegen)
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ISW wil ook de mogelijkheden onderzoeken om het bewegingsonderwijs meer op
maat en behoefte van de leerlingen aan te bieden. ISW wil leerlingen daarmee in
contact brengen met bewegingsvormen, die hen ook buiten de school om kunnen
blijven boeien, en hen stimuleren tot meer bewegen en een gezonde leefstijl.
Dit zal effect hebben op de daarvoor benodigde bewegingsvoorzieningen.
Er ligt een (acuut) vraagstuk met betrekking tot de gymzalen op de locatie
Sweelincklaan. Het gaat hierbij om de afweging tussen renovatie van deze
(semi-permanente) gymzalen, en vervangende nieuwbouw. ISW onderstreept
de inhoudelijke component (visie op gezondheid, bewegingsonderwijs, etc.) in deze
afweging, naast de technische component (technische maatregelen en
kosten versus nieuwbouw). ISW wil dit vraagstuk in samenwerking met de
gemeente, sportverenigingen, bewoners en onderwijspartners (waaronder het
primair onderwijs) nader onderzoeken en vanuit een integrale visie tot nadere
uitwerking komen.

5.5 V
 an huisvestingsambities naar een
investeringsagenda
De toekomstvisie van ISW is in dit hoofdstuk uitgewerkt in huisvestingsambities. Hierin stelt ISW drie prioriteiten:
1.
het ontwikkelen van een nieuwe onderwijsvoorziening voor het Vakcollege
– investering ca. 26,5 mln
2. 	het ontwikkelen van nieuwe gymzalen ISW Sweelincklaan – investering
ca. 1,2 mln
3. 	het ontwikkelen van onderwijsvoorzieningen, samen met het primair
onderwijs, vanuit kansen die zich voordoen vanuit het IHP-PO – investering
en termijn nader uit te werken

1) I n deze indicatieve raming is uitgegaan van de leerlingprognoses van Pronexus en is gekeken naar de
permanente ruimtebehoefte over 15 jaar. In de berekening is de huidige verhouding onderbouw-bovenbouw,
de verhouding regulier-lwoo en de verdeling over de sectoren techniek, zorg & welzijn en economie &
ondernemen constant verondersteld.
2) Deze raming is gebaseerd op bouwkosten kengetallen (bron: Bouwkosten Kompas, kengetallen provincie
Zuid-Holland). Dit bedrag is incl. btw. In deze indicatieve raming is niet opgenomen eventuele opbrengsten
uit herontwikkeling van (delen van) de huidige voorzieningen – al dan niet binnen het domein onderwijs - die
bij realisatie van een geclusterd Vakcollege vrijvallen.
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Het realiseren van een nieuwe voorziening voor het Vakcollege met een omvang
van circa 10.280 m2 BVO1 vraagt een investering van circa € 26,5 miljoen2.
Uitgegaan is van een voorziening die gasloos en bijna energieneutraal (BENG)
is, hetgeen vanaf 2020 wettelijke eisen zijn voor onderwijsgebouwen.

6. Aanzet tot een investeringsagenda

In deze strategische huisvestingsvisie zijn de eerste contouren voor de
gewenste toekomstige huisvesting van ISW geschetst. Voor ISW ligt
de prioriteit bij de vernieuwing van het beroepsgerichte vmbo. De realisatie
van een nieuwe geclusterde voorziening voor het Vakcollege heeft gevolgen –
maar vooral ook kansen! - voor de bestaande voorzieningenstructuur van ISW.
De komende periode gaat ISW samen met gemeente en interne en externe
partners aan de slag met de uitwerking van diverse scenario’s en het formuleren van uitgangspunten.
Hierin wil ISW ook ruimte bieden voor signalen van ouders en leerlingen
over de wens tot doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen van het primair
onderwijs Montessori- en Daltononderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Op basis van deze strategische huisvestingsvisie wil ISW in gesprek met de
gemeente werken naar een investeringsagenda voor het voortgezet onderwijs,
als tussenstap om te komen tot een integraal huisvestingsplan voor het primair
en voortgezet onderwijs gezamenlijk.
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Kinderen moeten de kans
krijgen zich te ontplooien
in datgene waar zij
goed in wíllen zijn.

Esther van Reeven
(Teamleider BLL/WOO/LWT)

Voor een leerling is er niets
inspirerender dan op een zo jong
mogelijke leeftijd met het
bedrijfsleven in contact komen.

ISW dankt alle deelnemers aan de brainstormsessies
en medewerkers die meegewerkt hebben aan de
totstandkoming van de strategische huisvestingsvisie
www.isw.info/site/nl/visie

Arthur Zuijderwijk
(Alumni ISW)

Leidend in Leren

