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Introductie

In 2019 werd door de Leidse 
onderwijspartners van het primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs en de 
gemeente een gezamenlijke agenda 
vormgegeven, die resulteerde in de Leidse 
Educatieve Agenda 2019-2023 (LEA). Deze 
agenda bevat onze gezamenlijke  
ambities op de belangrijkste thema’s voor de 
komende vier jaar en geeft richting aan  
de gezamenlijke doelen, opgaven en 
uitvoeringsplannen.
Anderhalf jaar LEA in beeld laat de voordelen 
zien van afgesproken kaders, maar ook dat de 
LEA geen statistische agenda is. Zo zijn er 

“Het is na ruim anderhalf jaar Leidse 
Educatieve Agenda van belang om met 
elkaar terug te kijken naar wat we hebben 
bereikt, om zo samen vooruit te kijken 
naar wat we nog willen bereiken. 
De COVID pandemie heeft velen geraakt. 
De gevolgen van een jaar van beperkende 
maatregelen zijn zichtbaar en voelbaar, bij 
onze inwoners, bij de scholen en in onze 
stad als geheel. We doen met elkaar wat 
nodig is en met alles wat Leiden als 
Kennisstad te bieden heeft, ben ik ervan 
overtuigd dat we iets beters terug 
bouwen met elkaar.
 
Ik ben onder de indruk van de veerkracht 
die alle onderwijsprofessionals en 
leerlingen tonen. Het is zeer bemoedigend 
om te zien hoe de samenwerking met het 
onderwijs, maar ook tussen het onderwijs, 
kennis- en maatschappelijke partners in 
de stad is versterkt.
Er ligt een grote verantwoordelijkheid op 
onze schouders, juist nu. We zijn het aan 
de jongere generatie verplicht om de 
opgaven die wij gezamenlijk hebben nog 
beter te verbinden opdat we de doelen 
van de LEA realiseren. Juist nu. Het is mij 
elke dag een eer en een plezier om samen 
met u dit te bewerkstelligen. Op naar de 
volgende anderhalf jaar!” - Paul Dirkse, 
Wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en 
Financiën, Juni 2021

acties toegevoegd, waaronder bewegend 
leren en het aantrekken van nieuwe leraren. 
Daarnaast heeft de pandemie gezorgd voor 
uitdagingen, maar ook voor kansen. Sommige 
acties bleven liggen waar andere door de 
crisis urgenter werden, zoals het 
uitvoeringsplan bij Gelijke Kansen in het 
onderwijs.

Leeswijzer
Dit is het beeldverhaal van anderhalf jaar 
LEA, van wat we hebben bereikt. Een 
beeldverhaal als een terugblik om samen 
vooruit te kijken. Anderhalf jaar LEA in beeld is 

een weergave van hoe de gezamenlijke inzet 
van het onderwijs en de gemeente met 
betrokken kennis, culturele en 
maatschappelijke partijen leidt tot verbinding 
met wat Leiden als kennis en cultuurstad te 
bieden heeft voor kinderen en leerkrachten. 
De ambities vormen de leidraad voor het 
beeldverslag en geven context aan de 
uitgevoerde acties. Via de inhoudsopgave 
kunt u doorklikken naar het gewenste thema, 
de pictogrammen die u zult tegenkomen 
verwijzen onder andere naar filmpjes, 
podcasts en websites.

https://leidenkennisstad.nl/lea/
https://leidenkennisstad.nl/lea/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/jeugd-en-onderwijs/onderwijs/gelijke-kansen-in-het-onderwijs/
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Leidse Educatieve Agenda 2019-2023
Inhoudsopgave

Zien Lezen Luisteren Covid Nieuw Bekostiging

Legenda

Klik op de burcht om  
direct naar het betreffende 
hoofdstuk te gaan!
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 onderwijsstad

Ambitie
Leiden staat in het algemeen, maar in het 

bijzonder bij leerkrachten en docenten bekend als 
de kennis- en onderwijsstad, waar kennis wordt 

gemaakt en gedeeld. Het heeft een rijke 
onderwijsleeromgeving die maximaal wordt benut. 
Een stad waar je je van jong tot oud optimaal 
kan ontwikkelen en waar een prettig en veilig 

onderwijs- en werkklimaat heerst.
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Leidse netwerken voor het onderwijs
Wie doet wat en wat doen we samen?

Hst. 1 Uitvoeringsplan aantrekkelijke Kennis- en onderwijsstad

Verwonder om de Hoek wordt bekostigd vanuit cultuureducatiebudget vanuit het rijk en gemeente,  
aangeVuld met een bijdrage van scholen en aanbieders.

Ondertekening convenant Verwonder om de hoek
Filmpje over Verwonder om de hoek
Lancering platform Verwonder om de hoek

Rijke leeRomgeving maximaal inzetten

Verwonder om de hoek 
Op 12 mei is het convenant Verwonder om de 
hoek ondertekend door 35 partners. Het 
convenant bestaat uit een set afspraken over 
de samenwerking aan Verwonder om de hoek 
in de regio Holland Rijnland. Daarnaast is op 
19 mei het platform Verwonder om de hoek 
officieel gelanceerd via een feestelijke 
livestream op YouTube.
Verwonder om de hoek verbindt 
leerkrachten, ouders/verzorgers, 
buitenschoolse organisaties en aanbieders 

van educatieve activiteiten met elkaar. Denk 
aan musea, theaters, kunstencentra, 
schooltuinen, onderzoekslabs en nog veel 
meer. Scholen en BSO’s kunnen op deze 
website alle educatieve activiteiten uit de 
regio vinden. Ook ouders en verzorgers 
kunnen kijken welke activiteit buiten 
schooltijd bij hun kind past. Kinderen kunnen 
zelf aan de slag in de Verwonderwereld of op 
Expeditie in hun eigen wijk!

kennisdelen en sectoR oVeRstijgend samenweRken

We willen onderwijsprofessionals inspireren 
met wat er allemaal kan binnen het Leidse 
onderwijs, want door ontmoeten en 
samenwerken maken we met elkaar het 
onderwijs mooier. We werken aan de 
professionalisering en de ontwikkeling van 
leraren en andere onderwijsprofessionals, 
aan de verbetering van de kwaliteit van 

onderwijs en de verbinding tussen onderwijs 
& onderzoek. De drie onderwijsnetwerken – 
Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) de 
Leidse Aanpak voor talentontwikkeling, het 
LEF (Leiden Education Fieldlab) – werken 
nauw samen met onderwijsinstellingen in de 
regio: van peuterspeelzaal tot universiteit.

Leiden is rijk aan netwerken voor het onderwijs

Meer over de drie grote onderwijsinitiatieven 

https://drive.google.com/file/d/17WEW3G10Cy5EBOvMsUHC2dbbaO3_hIkW/view
https://www.youtube.com/watch?v=PGsFu5mjR-U
https://www.youtube.com/watch?v=7-sfV0wyvUA
https://www.verwonderpaspoort.nl/verwonderwereld
https://expeditieomdehoek.nl/
https://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/
https://deleidseaanpak.nl/
https://deleidseaanpak.nl/
https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/
https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/
https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/partners/
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In the spotlight: Radio LEF
Radio LEF versterkt de onderwijsinnovatie voor de (toekomstige) 
leraren en andere onderwijsprofessionals van het Leidse onderwijs 
door de opbrengsten en ontwikkelingen binnen de huidige Leidse 
innovaties uit te zenden.
Radio LEF gaat langs de Leidse onderwijsinnovaties en vertelt de 
verhalen middels een podcast. Het doel van radio LEF is de 
betekenisvolle onderwijsinnovaties luisterbaar, daarmee 
overdraagbaar en direct inzetbaar te maken voor de (toekomstige) 
leraren en andere onderwijsprofessionals van het Leidse onderwijs.

Het Leidse speelveld in beeld
Het Leidse onderwijs bruist en dat is te 
merken aan de vele netwerken, die stuk voor 
stuk waardevol zijn, maar wellicht ook de 
vraag oproepen of er sprake is van een (te) 
hoge mate van bestuurlijke drukte en het 
risico op onoverzichtelijkheid voor de 
doelgroepen. In een aantal sessies met 
betrokken bestuurders van de netwerken 
stonden drie perspectieven centraal: Is het 
nog bestuurbaar? Snappen de scholen en 
onderwijsprofessionals het nog? En zijn we 

effectief in het realiseren van onze doelen 
door de vele verschillende projecten en 
netwerken?
Tijdens de laatste sessie op 3 juni jl. is 
afgesproken dat er een scenario uitgewerkt 
wordt om enkele netwerken naar elkaar toe 
te laten groeien. Voor het brede Leidse 
speelveld geldt dat gekeken wordt hoe 
gerichter gezamenlijk strategische 
vraagstukken op te pakken. 

Podcast Radio Lef

Radio leF is bekostigd vanuit de onderwijsinnoVatiesubsidie.

Zes vraagstukken uit het Leidse speelveld in beeld om richting te geven voor het nieuwe scenario.
Vonkactiviteit op het LEF. 
Dit zijn bijeenkomsten met onderwijsprofessionals waar een 
onderwerp, thema of vraagstuk ‘wordt aangevonkt. Elke 
vonkactiviteit eindigt met een gezamenlijke vraag, missie, pilot of 
ontwerp. 

https://www.leidenkennisstad.nl/hetlef/radio-lef/


Het digitale platform van education warehouse wordt 
bekostigd vanuit de ontwikkeling van lea-middelen.

de portrettenserie wordt bekostigd vanuit de lea middelen.

Het Leidse onderwijs is continu in 
ontwikkeling. Niet alleen op strategisch en 
netwerkniveau is het soms onduidelijk waar je 
moet zijn. Voor veel onderwijsprofessionals is 
het lang niet altijd duidelijk wat er door en 
voor scholen allemaal wordt gedaan. Dat is 
jammer, want het uitwisselen van kennis en 
ervaring inspireert en versnelt de 
ontwikkelingen in het onderwijs. Voor de stad 
Leiden is Stichting Education Warehouse het 
afgelopen jaar begonnen met het creëren van 
overzicht op een digitaal platform. Het 
verzamelen van informatie voor op dit nieuwe 
platform doen wij op basis van bestaande 
content uit nieuwsbrief archieven, 
innovatiesubsidie aanvragen en schoolplannen. 

Zo starten we in september direct met een 
rijk gevuld platform dat recht doet aan alle 
ontwikkelingen in Leiden. Als leerwerkbedrijf 
verzetten we dit werk samen met Leidse 
studenten. - Alette Baartmans, Ontwikkelaar en 
directeur Education Ware House

Overzicht creëren van mooie Leidse onderwijspraktijken

“Het was een leuke uitdaging 

om onderzoek te doen naar de 

internationaliseringsactiviteiten op de 

Leidse scholen, waarbij ik mij echt even 

een verbinder mocht voelen tussen 

praktijk en beleid. “ Renate Kroon – oud-

stagiair Education Warehouse

Leiden als aantrekkelijke onderwijsstad voor 
docenten en leerkrachten
Regelmatig is het in het landelijke nieuws: het toenemende 
lerarentekort. Ook in Leiden merken we dat hier de nodige 
uitdagingen liggen. Naast de diverse acties om nieuwe leraren aan te 
trekken en te behouden voor het Leidse onderwijs [zie hoofdstuk 3], 
vinden we het belangrijk om te vertellen wat onze stad te bieden 
heeft aan carrièreperspectief voor de (aankomende) leraar. Want het 
onderwijs in Leiden en regio draait om talent. Het is logisch dat talent 
zijn plek vindt in de Stad van Ontdekkingen, Leiden. Een stad waar 
gebruikmaakt wordt van de rijke leeromgeving. Samen met Leiden 
Marketing werken we aan een portrettenserie over en met leraren in 
Leiden en hoe zij hun talenten ontwikkelen en inzetten in het Leidse 
onderwijs. De portrettenserie is naar verwachting voor de zomer 
klaar. 

https://www.visitleiden.nl/nl/leiden-marketing
https://www.visitleiden.nl/nl/leiden-marketing
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Ambitie
Elk kind krijgt een aantrekkelijk onderwijsaanbod 
dat het beste bij zijn/haar situatie past. Daarbij 

is aandacht voor de diversiteit van de groep 
internationals. De aanwezige kennis van in Leiden 
gevestigde internationale bedrijven wordt beter 

ontsloten voor het Leidse onderwijs.



internationalisering

Werkgroep internationale kennisstad

Hst. 2. Uitvoeringsplan internationale stad In the spotlight: wereldburgerschapsportfolio 
dankzij onderwijsinnovatie
“Onze zoektocht naar hoe wij leerlingen tot bewuste wereldburgers 
kunnen opleiden sluit mooi aan bij het model van de internationale 
competenties, dat door het Nuffic ontwikkeld is. Een mooie manier om 
eigenaar te worden over jouw eigen kennis/vaardigheden is door een 
portfolio te gebruiken. Ons doel is om het portfolio zo maatschappelijk 
relevant te maken dat het mag fungeren als een bijlage van ieders CV.” 
– Jens Fick, ontwikkelaar wereldburgerschapsportfolio learcoach Agora

Sinds 2017 zijn Leiden en Nagasaki officieel 
zustersteden. Het afgelopen jaar is de 
stedenband Leiden-Nagasaki ingezet voor 
mondiale bewustwording in het Leidse 
voortgezet onderwijs door middel van een 
essay-/kunstwedstrijd. De twee winnaars zijn 
door de stad Nagasaki uitgenodigd om als 
eregasten aanwezig te zijn bij de herdenking 
van de val van de atoombom op 9 augustus 
en zullen dan ook hun kunstwerken 
overhandigen aan de burgemeester van 
Nagasaki, Tomihisa Taue.
NB. Vanwege de huidige corona beperkingen 
wordt dit moment verplaatst naar 2022.

Meer over de Nagaski Youth Peace Forum Contest

In het kader van de opleiding Design Based Education, een 
leergang op het gebied van internationalisering, is er in 
samenwerking met Agora Leiden en Hogeschool Leiden 
een project opgezet. Het project wordt uitgevoerd met 
leerlingen van de Zijlwijkschool.

Nuffic - Wat is de meerwaarde van 
internationale competenties?

“Het afgelopen jaar werden in de werkgroep 
Internationale Kennisstad ontwikkelingen en 
best practices op Leidse scholen gedeeld met 
betrekking tot thema’s als 
wereldburgerschap, interculturele 
vaardigheden en internationalisering. 
Education Warehouse [zie hoofdstuk 1] heeft 

opgehaald wat er op dit moment gebeurt aan 
internationalisering op de Leidse scholen. 
Komend jaar zal in subwerkgroepen worden 
nagedacht over wereldburgerschap en de 
aanpak van meertaligheid in het reguliere 
onderwijs.”- Eva Brussaard, voorzitter 
werkgroep, gemeente Leiden

Stedenband Leiden – Nagasaki ingezet voor 
het Leidse onderwijs

http://leiden-nagasaki.nl/nl/2021/04/07/winnaars-nagasaki-youth-peace-forum-contest/
https://zijlwijkschool.nl/2021/06/07/design-thinking-challenge-over-kansengelijkheid/
https://zijlwijkschool.nl/2021/06/07/design-thinking-challenge-over-kansengelijkheid/
https://zijlwijkschool.nl/2021/06/07/design-thinking-challenge-over-kansengelijkheid/
https://zijlwijkschool.nl/2021/06/07/design-thinking-challenge-over-kansengelijkheid/
https://www.nuffic.nl/nieuws/wat-de-meerwaarde-van-internationale-competenties
https://www.nuffic.nl/nieuws/wat-de-meerwaarde-van-internationale-competenties


toegankelijk onderwijs vooR internationals

Het schoolbestuur SCOL heeft in april 2021 
het definitieve besluit genomen om 
internationaal georiënteerd basisonderwijs 
(IGBO) in Leiden te gaan realiseren. 
Gemeente Leiden en SCOL streven naar een 
opening van de IGBO-school in augustus 
2022. Met een IGBO-school in Leiden wordt 
het verzorgingsgebied van internationaal 
onderwijs in de Leidse regio verbeterd. Dit is 
van belang voor de al aanwezige 
internationale inwoners en het aantrekken 
van buitenlandse bedrijven en werknemers. 
De school zal starten in een tijdelijke 
huisvesting. De gemeente heeft besloten dat 
voor de tijdelijke huisvesting de leegstaande 
lokalen in basisschool Joppensz aan de Van 
Vollenhovekade worden ingezet. 

Meerjarenperspectief nieuwkomers
Naar aanleiding van het rapport ‘Gelijke kansen in een internationale 
kennisstad. Meerjarenperspectief nieuwkomersonderwijs in de 
gemeente Leiden 2020-2023’ en de daarin genoemde aanbevelingen 
is de gemeente samen met het onderwijs aan de slag gegaan met 
verschillende uitwerkingsvragen. 

Pilot Vliegende Brigade NT2 Leiden-Leiderdorp

de Pilot Vliegende bRigade nt2 wordt bekostigd vanuit onderwijsinnoVatie en mondiale 
bewustwording.

Internationaal georiënteerd 
basisonderwijs

“Sinds januari 2020 is de pilot Vliegende 
Brigade NT2 actief in Leiden en Leiderdorp. 
De Vliegende Brigade geeft ondersteuning 
op maat aan leerlingen voor wie Nederlands 
de tweede taal is (NT2) in het reguliere 
basisonderwijs. Doel is een dusdanige 
verwerving van de Nederlandse taal dat de 
leerling kan aansluiten bij het reguliere 
onderwijsaanbod. De eerste uitkomsten van 
de uitgevoerde evaluatie leren dat 

leerkrachten en intern begeleiders erg 
tevreden zijn over de geboden begeleiding 
voor deze groep leerlingen. Op 15 juni vindt 
een bredere evaluatie plaats met 
schooldirecteuren en gemeenten Leiden-
Leiderdorp, waarna wordt bekeken op welke 
manier de pilot kan worden verankerd in 
gezamenlijk beleid rondom nieuwkomers.”  
- Martine Grummer, Adviseur Onderwijs en 
Kwaliteit a.i., PROO Leiden-Leiderdorp

Vliegende Brigade in actie: Louise Schipper, leerkracht Nederlands als tweede taal bij 
Vliegende Brigade. 

Leiden krijgt vanaf zomer 2022 
nieuwe internationale basisschool 

Het rapPoRt is vanuit lea-middelen bekostigd.

https://www.scoleiden.nl/leiden-krijgt-internationale-basisschool/
https://www.scoleiden.nl/leiden-krijgt-internationale-basisschool/


3. onderwijs
en arbeidsmarkt

Vergroten
instroom techniek-

onderwijs

Arbeidsmarkt
voor iedereen

Aantrekken
leraren in Leiden /

lerarentekort

Ambitie
Er is een duurzame aansluiting op de 

arbeidsmarkt en vervolgonderwijs voor alle 
jongeren; Elk kind in Leiden maakt kennis met 

techniek en de instroom in techniekprofielen (met 
name op vmbo en mbo) blijft ten minste gelijk; 

Door aantrekkelijk werkgeverschap voor 
leerkrachten en docenten in een stad die cultuur, 

kennis en een hybride werkomgeving inzet ter 
verrijking van het onderwijs, biedt het onderwijs 

een excellente leeromgeving voor ieder kind.



Hst. 3. Uitvoeringsplan onderwijs & arbeidsmarkt
De uitdagingen die er liggen 
in de aansluiting onderwijs 

& arbeidsmarkt is een 
regionaal vraagstuk. Voor 
alle drie de thema’s waar 
we aan werken, geldt dat 

we dit in nauwe 
samenwerking doen met de 

regio vanuit regionale 
aanpakken.

aansluiting PRovso (PRaktijkonderwijs en VooRtgezet sPeciaal onderwijs) 
jongeRen oP de aRbeidsmaRkt, verVolgondeRwijs oF dagbesteding

Fantastische Lijnen voor schoolverlaters
Afgelopen anderhalf jaar hebben we in samenwerking met de regio 
gewerkt aan de aansluiting voor jongeren vanuit het speciaal 
onderwijs op de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs of dagbesteding. Een 
voorbeeld hiervan is Fantastische Lijnen, een community in (de regio) 
Holland-Rijnland waarin speciaal onderwijs, dagbesteding en 
werk(gevers) op laagdrempelige en creatieve wijze worden 
verbonden. Via Fantastische Lijnen wordt gewerkt aan innovatie en 
krijgen professionals en ervaringsdeskundigen een podium, online en 
offline. 

Een voortrekkersrol voor ‘Fantastische Lijnen’

Website leerkracht worden in Leiden
Een van de opbrengsten van de Regionale Aanpak Personeelstekort is 
de website leerkracht worden in Leiden. Een plek waar mensen die 
overwegen het onderwijs in te gaan, een goed overzicht krijgen van 
de mogelijkheden.

https://fantastischelijnen.home.blog/2019/02/01/42/


Regionale werkgelegenHeid en tecHniekonderwijs versterken 

Hotspots voor techniekonderwijs gerealiseerd

Da Vinci Lammenschans

Beroepscollege Leystede 

“Bij Technolab mochten we 

gewoon dingen maken! Iets van 

de kermis. Autootjes, en toen ik 

naar het volgende groepje ging 

een glijbaan!”- Timo, 5 jaar

Technolab Davinci Lammenschans

Virtual tour Leystede

“Wij hebben gekozen om techniek bij ons zo 
in te richten dat het past bij de huidige 
ontwikkelingen in de techniek. Dus meer 
schone techniek en technologie. Natuurlijk 
hebben we ook de richtingen BWI (Bouwen, 
Wonen, Interieur) en PIE (Produceren, 

Sinds de start van de LEA zijn in Leiden twee 
hotspots gerealiseerd om het 
techniekonderwijs te versterken, namelijk op 
het Beroepscollege Leystede en op Da Vinci 
Lammenschans. Op beide plekken kunnen 
leerlingen al vroeg kennismaken met techniek 
en technologie. Da Vinci Lammenschans 
heeft hun hotspot samen met Technolab 

vormgegeven, die afgelopen jaar ook 
verhuisd is naar Lammenschans. Technolab 
biedt lesprogramma’s, workshops en 
projecten voor het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs op het gebied van 
natuur, wetenschap en techniek. 
Kernwaarden zijn: onderzoeken, ontdekken, 
ontwerpen, spelen en altijd: DOEN!

Installeren en Energie) maar niet alles. 
Specifieke onderdelen zoals metselen, 
installatietechniek of machinaal bewerking 
hebben we ondergebracht bij Bouwmensen 
en Installatiewerk Zuid-Holland.” – Erik de 
Boer, directeur Leystede

Website Sterker Techniek Onderwijs van regio Leiden, Duin- en Bollenstreek.

https://vimeo.com/441280516
https://virtualtour.bclduurzaamheid.nl/#30997673p&40.64h&99.04t
https://sto-ldb.nl/over-sto/


Nieuw!
Nieuw!

oPbRengst Vo oPbRengst Po
Uitwerking regionaal loket en website Uitwerking regionaal loket en website
Informatie en (digitale) oriëntatie 
zij-instromers

Eenduidige aanpak zij-instromers

Geïnvesteerd in extra begeleiding/ 
co-teaching zij-instromers

Verbetering communicatie en 
samenwerking tussen schoolbesturen 
en Hogeschool Leiden / MBO Rijnland

HR-netwerk Ontwikkelen en afstemmen 
stagebeleid

o.a. delen vacatures en boventallig 
personeel

Bovenbestuurlijk coachtingstraject 
voor leraren in het onderwijs om zij-
instromers te begeleiden

19 zij-instromers gestart in de regio Verbetering strategisch HR-beleid in 
basis- en speciaal onderwijs

5 zij-instromers gestart buiten de regio

Regionale aanPak personeelstekort

“Afgelopen anderhalf jaar hebben we geïnvesteerd in het versterken 
van de relaties met de opleidingsinstellingen, met het MBO Rijnland 
als het gaat om onderwijsassistenten en Hogeschool Leiden als het 
gaat om leraren. Bij elk bestuur is een contactpersoon benoemd die 
makelaar is voor de verbinding tussen het HBO en de basisscholen. 
Hierdoor kunnen we de werkstudent en de passende school beter 
met elkaar matchen. De doelstellingen van Samen Opleiden 
versterken we op deze wijze met elkaar.” – Marton de Pinth, voorzitter 
werkgroep , bestuurder PROO

10 45 29 11
meesterteams MeesterChallenge-

trajecten
deelnemers liepen 8 
weken lang 1 dag 

mee in het 
basisonderwijs

aankomende  
meesters en juffen 

opgeleverd

Resultaten van de MeesterChallenge

de meesterchallenge wordt bekostigd vanuit de regionale aanPak personeelstekort (RaP)  
en vanuit een innovatiesubsidie van de gemeente leiden, aangeVuld met lea-middelen.

“De MeesterChallenge is in het leven geroepen 
om in te haken op het ontstane lerarentekort 
en om de instroom naar het (pabo)onderwijs te 
verbreden. Het leerwerktraject is bedoeld 
voor jongeren met een tussenjaar, of die 
gestopt zijn met hun studie. Technolab helpt ze 
een jaar met groeien, uitproberen, werken in 
teamverband en verantwoordelijkheid nemen. 
Sinds de start, september 2020, zijn er 10 
meesterteams gestart waarbinnen 45 
MeesterChallenge-trajecten hebben gelopen.” 
-  Chantal Goes – Begeleider van de 
MeesterChallenge

Video uitnodiging voor de 
MeesterChallenge

Technolab Leiden | Meesterchallenge

https://youtu.be/hlDxsapapu8
https://youtu.be/hlDxsapapu8
https://www.technolableiden.nl/onderwijs/mbo-hbo-wo/meesterchallenge/


4. onderwijs
en jeugdhulp

Ieder kind
naar school

Het Jonge
kind

Jeugdhulp
op school

Ambitie
Elk kind wordt maximaal ondersteund in 

zijn of haar ontwikkeling. Door een 
effectieve samenwerking tussen gezin, 

onderwijs en jeugdhulp komen alle 
kinderen tot ontwikkeling.



Hst. 4 Uitvoeringsplan acties onderwijs en jeugdhulp

jeugdHulp oP school

Integraal arrangeren 
“Het afgelopen jaar is ingezet op de actie integraal arrangeren door 
middel van twee startbijeenkomsten (één voor het primair onderwijs 
en één voor het voortgezet onderwijs). Hieraan hebben veel 
onderwijs- en jeugdprofessionals uit Jeugd- & Gezinteams, Jeugzorg, 
Regionaal Bureau Leerplicht, samenwerkingsverbanden en scholen 
deelgenomen. Op dit moment vindt implementatie plaats middels 
training en vooral door doen. Met integraal arrangeren willen we de 
verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp blijven versterken en de 
samenwerking met elkaar verbeteren. Door een goede samenwerking 
komen we tot passende en betaalbare hulp/ondersteuning aan 
kinderen.”- Annemarije van Overschot, Directeur-bestuurder

“Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 is 
het proces kwetsbare kinderen opgestart. Dit 
proces had als doel dat er tijdens de periode 
dat de scholen gesloten waren voldoende 
effectieve, efficiënte en tijdelijke 
jeugdhulpondersteuning op de diverse 
onderwijslocaties aanwezig was voor 
kwetsbare kinderen, waar het wegvallen van 
school een extra risico was. Door een goede 
en nauwe samenwerking tussen de 
onderwijspartners, Jeugzorg, Jeugd- & 

Gezinteams, een afvaardiging van de 
zorgaanbieders en Regionaal Bureau 
Leerplicht is dit gerealiseerd. Deze 
samenwerking is nu structureel om de stand 
van zaken rondom COVID te blijven 
bespreken en met elkaar snel te schakelen, 
daar waar nodig. Hierdoor is de 
samenwerking tussen de jeugdhulppartners 
en onderwijspartners verbeterd en 
versterkt.” - Nicolette Kager, beleidsadviseur 
jeugd Gemeente Leiden

Project kinderen in een kwetsbare situatie
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Leiden � „Ze gaan mij helpen met
mijn boosheid, want ik word eigen-
lijk zo snel boos”, zei een leerling
van de Brede School Merenwijk in
Leiden. Hij is een van de zes kinde-
ren die hier meedoet met de PIT-
aanpak. „Ik vind het zo knap hoe hij
zich nu al uitdrukt”, zegt directeur
Ger van der Meer (66). „Je ziet dat
veel kinderen hun boosheid uiten
door knokpartijen, schelden of een
grote mond. Maar vaak ligt onder
die boosheid nog iets anders: angst,
onzekerheid en verdriet.

Het interventieteam wil kinderen
met aanhoudende gedragsproble-
men vroegtijdig signaleren om te
voorkomen dat ze op latere leeftijd
ernstige problemen ontwikkelen.
Daarvoor kijken ze niet alleen naar
het gedrag zelf, maar ook naar de
onderliggende oorzaken. Scholen,
wetenschappers en coaches werken
samen om dit doel te bereiken. Zij
merken dat leerlingen die vaak ru-
zie maken, boos zijn of schelden,
zich nu rustiger gedragen. 75 tot 80
procent van de PIT-kinderen is vol-
gens de eerste resultaten geholpen
met de aanpak.

Onderzoek
Scholen schakelen het team in als
een leerling vastloopt in de ontwik-
keling. „Er moet echt een ’hardnek-
kig’ probleem zijn”, legt hoogleraar
van Universiteit Leiden Hanna
Swaab uit. Zij doet onderzoek naar
de PIT-aanpak. „Kinderen kunnen
sociaal niet goed met leeftijdsgeno-
ten meekomen, belanden vaak in ru-
zies of zitten hun eigen ontwikke-
ling in de weg.”

Eerst denkt een PIT-coach met
een school mee of een kind binnen
de aanpak past. Daarna volgen ge-
sprekken tussen ouders, leerkrach-
ten, interne begeleiders, coaches en
de schooldirecteur. Als ouders toe-
stemming geven, doet het kind sa-
men met pedagogen op school ver-
schillende testen. Ze onderzoeken
of het kind moeite heeft zich in an-
deren te verplaatsen, met het her-
kennen van emoties en het begrij-
pen van sociale situaties, en of het
een taalachterstand heeft.

Onderzoekers kijken wat het kind
kan leren, maar ook wat het al goed
kan. Ze vertalen dit naar het klaslo-
kaal door kinderen vooraan te zet-
ten, andere leermethodes te gebrui-
ken of ze op een andere manier te
benaderen. „Als een kind niet kan
aflezen dat zijn leraar boos is, moet
een leraar dat juist benoemen: ik
ben nu boos”, legt Swaab uit.

Gangbare therapie
Directeur Van der Meer merkt na
een halfjaar al verschil bij haar leer-
lingen. „Ze zijn rustiger, voelen zich
gehoord en kijken uit naar de ge-
sprekken met de PIT-coaches.” De
PIT-aanpak is gericht op kinderen
van de basisschool. „Hoe jonger ze
zijn, hoe meer ze ervoor openstaan.”
Dat is volgens Swaab ook de reden
dat dit project startte: „Bij volwasse-

nen die bijvoorbeeld in de criminali-
teit belanden, horen we vaak dat een
leerkracht van de basisschool dit al
zag aankomen.”

Swaab stelt dat de aanpak beter
werkt dan gangbare therapie. Daar-
bij is vaak maar de helft van de be-
handelde kinderen geholpen. Wat is
het verschil? Scholen horen niet al-
leen maar via verslagen van een
hulpverlener wat een kind belem-
mert in de ontwikkeling, ze zijn nu
onderdeel van de jeugdhulp. Ook
hoeven kinderen niet te wachten op
een diagnose en communiceren PI-
T’ers niet met de woorden ’jeugd-
hulpverlener’ en ’pedagoog’.

Vooral dat laatste is belangrijk
voor de ouders, zo merken ook de
PIT-coaches. Als zij beginnen met

de gesprekken, moeten ze vaak eerst
’ontdooien’. „De verhalen dat jullie
ons gaan helpen, kennen we nu wel
van andere hulpverleners”, hoort
Chantal de Rooij regelmatig. Colle-
ga Rik van Egmond reageert: „Of ze
zeggen: maar de school heeft zijn
zaken niet op orde. Waarom moet
mijn kind hulp zoeken?”

Totaalpakketje
„Het is een proces van een lange
adem”, zegt PIT-coach Alfons Ver-
ton. „Je gaat een paar stappen voor-
uit en dan weer achteruit.” Zo is ie-
dere dag ook anders. Met de één ma-
ken ze rustig huiswerk en met de an-
der zitten ze met ’Veilig Thuis’ aan
tafel. „Zo kom ik net van een
school”, vertelt Chantal, „waar een

jongetje al dagen niet aanwezig was
en ineens opdook. Dan ga je meteen
met hem in gesprek. Het bleek dat
hij de online lessen niet kon volgen.
Dat kunnen we dan samen oplos-
sen.”

Het gaat er volgens de coaches
vooral om dat de kinderen zich ge-
hoord en gezien voelen. Dat zit hem
al in de kleine dingen. „Zo heb ik
een kind die noemt mij nu: ’Rik, zijn
advocaat’”, vertelt Rik. „Ik probeer-
de hem uit te leggen wie ik ben en
wat ik doe. Dat ik niet op school
werk en hij ook bij mij mag moppe-
ren. Een beetje zoals een advocaat.
De jongen moest hard lachen en nu
noemt hij me zo.”

Volgens Alfons zit de hulp ook in
het praktisch meedenken met kin-

deren: „Je moet bijvoorbeeld nooit
komen als een kind gymles heeft.
Voor de meesten is dit de leukste les
van de week.”

Zijn collega Rik reageert: „An-
dersom kan je ze vragen: wat vind je
de stomste les? Rekenen? Dan kom
ik tijdens díe les langs.”

Ook de coaches zien de kinderen
rustiger worden door deze aanpak.
En ze horen positieve feedback van
ouders. „Sommige zeggen: ik heb
echt iets nieuws over mijn kind ge-
leerd”, zegt Rik. „Of: wist ik dit maar
eerder. Als kind had ik hier zelf ook
wat aan gehad.” Alfons reageert:
„Met het PIT-team kijken we echt
naar het totaalpakketje en vullen
een gat in de hulpverleningswe-
reld.”

ONDERWIJS Positieve eerste resultaten met aanpak probleemgedrag op jonge leeftijd

Rustig op het rechte pad
Als probleemgedrag bij jonge kinderen vroeg genoeg wordt opgemerkt en aangepakt, kan dit voorkomen dat ze op
latere leeftijd ernstiger problemen ontwikkelen of van het rechte pad raken. Dat is het idee achter het preventief
interventieteam (PIT) waarmee de gemeente Leiden sinds anderhalf jaar werkt. De eerste resultaten zijn positief.

Ilona Bos
i.bos@mediahuis.nl

PIT-coaches Rik van Egmond (links) en Alfons Verton (rechts) bij de Brede School Merenwijk. FOTO TACO VAN DER EB

��We horen vaak
dat een

leerkracht van
de basisschool

het al zag
aankomen

•iPIT-aanpak
In 2019 stelde de gemeente
Leiden 500.000 euro
beschikbaar om een aantal
jaren een preventief
interventieteam te kunnen
inzetten, de zogenoemde
PIT-aanpak. Inmiddels zijn al
meer dan 35 kinderen en hun
gezinnen geholpen.

Hoogleraar Hanna Swaab doet onder-
zoek naar de PIT-aanpak. ARCHIEFFOTO

Ger van derMeer van de Brede School
Merenwijk. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS
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De PIT-aanpak
“Naar aanleiding van diverse signalen vanuit 
een aantal Leidse basisscholen is Leiden in 
2019 met de PIT-aanpak (Preventief 
Interventie Team) gestart. Deze aanpak heeft 
als belangrijkste doel om zorgelijke aspecten 
in de sociale ontwikkeling van kinderen 
vroegtijdig bij te sturen en kinderen een 
succesvolle schoolloopbaan te bieden. De 
PIT-aanpak is gestart op 9 basisscholen en 

Meer over het preventief Interventieteam in Leiden
Positieve eerste resultaten met aanpak probleemgedrag op jonge 
leeftijd: ’We horen vaak dat een leerkracht van de basisschool het al 
zag aankomen’, Leidsch Dagblad, 25/03/2021.

Hanna Swaab, hoogleraar neuropedagogiek aan de Universiteit Leiden, over het 
belang van individueel maatwerk en de PIT-aanpak

laat de eerste positieve resultaten zien. De 
aanpak is succesvol als het PIT-Leiden in 
samenwerking met scholen en andere 
partners de juiste kinderen weet te 
signaleren, ouders weet te motiveren voor de 
begeleiding en wanneer het gedrag van deze 
kinderen zich gedurende de aanpak 
verbetert.” – Edwin Stenneke, coördinator van 
het PIT, gemeente Leiden

Het jonge kind

Het afgelopen jaar is veel rondom het jonge kind (0-4 jaar) uitgesteld 
vanwege de gevolgen van corona. Wel is het onderzoek doorgegaan 
en ging de pilot ‘overdracht voorschool-school’ van start. Hieraan 
doen meer dan 30 partijen, scholen en kinderopvang, mee en voor de 
zomer vindt een tussenevaluatie plaats.
Een actieve werkgroep met zorgaanbieders en kinderopvang als 
deelnemers houdt zich bezig met passende kinderopvang op het 
niveau van de Leidse regio. Op dit moment staat het onderwerp 
inclusieve kinderopvang centraal en het creëren van plekken. 
- Brigitte Lammers, beleidsmedewerker onderwijs & kinderopvang
gemeente Leiden

PIT-coaches Rik van Egmond (links) en Alfons Verton (rechts) bij de Brede School Merenwijk.

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/sociale-wetenschappen/preventief-interventieteam
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20210325_27340338
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20210325_27340338
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20210325_27340338
https://www.dekennisvannu.nl/site/special/Criminaliteit-is-te-voorkomen/39#!/media/Hanna-Swaab-het-belang-van-individueel-maatwerk/5938%3E
https://www.dekennisvannu.nl/site/special/Criminaliteit-is-te-voorkomen/39#!/media/Hanna-Swaab-het-belang-van-individueel-maatwerk/5938%3E


5. Gelijke
Kansen

Overgangen
en doorgaande

leerlijnen

Partnerschap
tussen professional

en ouder

Inzet op
rijke leeromgeving

Ambitie
Elk kind in Leiden - ongeacht afkomst - krijgt
de kans om zich naar vermogen te ontwikkelen
en op te groeien tot een zelfstandig burger.
Door de gezamenlijke inzet verminderen de

uitdagingen van ongelijkheid.



Hst.5 Uitvoeringsplan gelijke kansen

oVeRgangen en dooRgaande leeRlijnen

Onderwijskansen 
Directeuren van de zeven onderwijskansenscholen van PROO en 
SCOL nemen deel aan de werkgroep onderwijskansen. Naast deze 
werkgroep is de kerngroep onderwijskansen het netwerk waar 
onderwijs, de voorschoolse partijen, maatschappelijke partners en de 
gemeente met elkaar het onderwijskansenbeleid stadsbreed 
vormgeven en monitoren. 

Het pRoject gelijke kansen in leiden bij de oVeRgang po-vo is een initiatieF van de leidse aanPak, schoolbestuRen Proo, scol, da Vinci  
en andere scholen. Het wordt gesubsidieeRd dooR de gelijke kansen alliantie aangeVuld met lea middelen.

‘’Het is van waarde om te delen en samen een stap 

verder te zetten op de onderwijskansenscholen. Het 

afgelopen jaar, juist ook in deze tijd van Corona, 

was er regelmatig overleg over zorgen en effectieve 

aanpakken. In dit overleg werken we samen met 

partners zoals de gemeente en Jes.’’ - Frits 

Hoekstra, bestuurder SCOL

gelijke kansen bij de oVeRgang van po naaR vo

Gelijke Kansen in Leiden bij de 
Overgang PO-VO 

De gemeente Leiden doet mee aan het 
Europese project ‘It takes a village to raise a 
child’ (VRAC), gesubsidieerd door het fonds 
Interreg 2 Zeeën. Hierbij werkt de gemeente 
samen met partners in Frankrijk, België en 
het Verenigd Koninkrijk. Het doel van VRAC 

is het risico op schoolvertraging en 
vroegtijdig schoolverlaten te verkleinen. 
Hierbij staat de eigen kracht van het kind en 
het gezin centraal. In Leiden streven we 
hiernaar met twee pilots. De pilot ‘verlengde 
leertijd’ in Het Gebouw in Leiden Noord 
wordt uitgevoerd door SOL (Samen 
Ondernemend Leren). Deze pilot richt zich op 
welzijn en talentontwikkeling bij kinderen en 
ouderbetrokkenheid. Daarnaast werkt de 
Gemeente Leiden in een pilot samen met PIT 
(zie hoofdstuk 4). 

Interregionaal project: It takes a village to Raise a Child

Webinar Gelijke Kansen
“Vanuit het project Gelijke kansen in Leiden 
bij de overgang po-vo organiseerden we in 

februari en april een webinar. Dat het thema 
leeft in de stad werd wel duidelijk: het eerste 
webinar had wel 120 deelnemers. De 
presentatie van prof. Eddie Denessen (zie 
quote op pagina 21) over het creëren van 
gelijke kansen door middel van kansrijk (her)
adviseren en warme overdracht was een goed 
startschot voor geanimeerde gesprekken 
tussen deelnemers over het thema. 
Tijdens ons tweede webinar gingen we meer 
de diepte in rond deze thema’s en werd er 
concreet gesproken over wat er nodig is van 
alle partijen in Leiden om meer gelijke kansen 

te creëren voor alle kinderen van de stad. 
Met de opbrengsten hiervan ontwerpen we 
een advies en zetten we concrete pilots op 
om de samenwerking in de stad rond dit 
thema te versterken.” - Maryse Bolhuis- 
projectleider Gelijke Kansen in Leiden

https://deleidseaanpak.nl/projecten/gelijke-kansen-in-leiden-bij-de-overgang-po-vo
https://deleidseaanpak.nl/projecten/gelijke-kansen-in-leiden-bij-de-overgang-po-vo
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/jeugd-en-onderwijs/onderwijs/gelijke-kansen-in-het-onderwijs/
https://www.solnetwerk.nl/leiden/


Nieuw!
Nieuw!

“Als we nu niets doen en alleen kijken 

naar wat we weten over leerlingen en we 

plaatsen ze op dat niveau, dan zal de 

kansenongelijkheid binnen Leiden 

toenemen. Mijn advies is daarom om 

kansrijk te adviseren in het primair 

onderwijs en in het voortgezet onderwijs 

flexibel gedifferentieerd aanbod aan te 

bieden.” – Eddie Denessen, Bijzonder 

Hoogleraar Sociaal-culturele 

achtergronden, Universiteit Leiden

Racisme in het onderwijs

1. In september 2021 (vertraagd vanwege 
corona) start een pilot op basisschool 
Pacelli voor cultuureducatielessen door 
Alakondre Cultuureducatie, basisschool- 
en muziekdocenten, de Universiteit 
Leiden, de Veenfabriek, Museum voor 
Volkenkunde – Educatie en Erfgoed 
Leiden. Het doel is het bij kinderen 
bijdragen aan meer kennis van 
verschillende culturen en onze 
geschiedenis, weerbaarheid tegen 
discriminatie en racisme en de vaardigheid 
om te bewegen in en te communiceren 
met andere culturen. 

2. Ook starten acht interactieve trainingen, 
gegeven door Sarita Bajnath, in twee 
sessies over culturele sensitiviteit, 
privileges en intersectionaliteit voor 
po-vo-docenten in Leiden gesubsidieerd 
d.m.v. de decentralisatiegelden 
discriminatie o.b.v. afkomst van het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid . 

Naar aanleiding van de Black Lives Matter beweging en raadsvragen over racisme in het 
onderwijs, is in het Bestuurlijk overleg LEA / Onderwijs in oktober 2020 besloten dit thema 
op te nemen in de werkgroep Gelijke Kansen. We gaan starten met twee pilots.

“De gemeente zelf is in gesprek met het onderwijs, van po tot 

universiteit, over het thema racisme. In het Programma 

Leiden Inclusief is het plan opgenomen om te komen tot een 

plan van aanpak tegen racisme, waaronder ook het onderwijs.” 

– Lauren Smits, beleidsmedewerker inclusie

Privilegetraining van Sarita Bajnath

Inclusiecoach Sarita: “Diversiteitstrainingen worden 
doorgaans vooral gegeven door witte mensen”

Trainer Sarita Bajnath

Pilot 1 met cultuureducatielessen wordt 
bekostigd vanuit de lea-middelen.

Privilegetraining van Sarita Bajnath

https://youtu.be/4SWN67Oxdds
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/inclusiecoach-sarita-bajnath
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/inclusiecoach-sarita-bajnath
https://privilegetraining.nl/lezingen-en-trainingen/


6. GEzondheid

en bewegen

Aandacht voor en
kennis over gezonde
leefstijlthema’s

Een rookvrije
schoolomgeving

Bewegen

Ambitie
Elk kind in Leiden kan gezond opgroeien.

Hierbij is zowel op school als in de omgeving
aandacht voor een gezonde en actieve 

leefstijl.



bewegen

Podcast Bewegend Leren 2.0, Radio LEF

Hst. 6. Uitvoeringsplan gezondheid en bewegen

De bovenbestuurlijke vakgroep is vanuit de LEA gevormd met als doel om met de bevoegde 
docenten bewegingsonderwijs PO gezamenlijk te professionaliseren en innoveren. Daarnaast 
wordt vanuit de vakgroep een aantal projecten opgepakt zoals: 
• Het ontwikkelen van een Leidse standaard bewegingsonderwijs waarin wordt beschreven 

en gezamenlijk afgesproken aan welke eisen goed bewegingsonderwijs voldoet, zowel 
kwalitatief als onder welke omstandigheden.

• Het in kaart brengen beweegmomenten in het basisonderwijs en hoe bewegen het leren 
ondersteunt. 

Daarnaast passeren allerlei zaken de revue, die te maken hebben met bewegingsonderwijs, 
zoals aandacht voor de leerlingen op dit gebied tijdens de lockdownperiode. 

Elke Dag Bewegen Workout-filmpjes, 
gemaakt door Leidse vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs voor in de 
lockdownperiode.

bewegend leren 2.0 en de ontwikkeling leidse standaaRd bewegingsondeRwijs zijn beide bekostigd uit innovatiesubsidie  
aangeVuld met lea middelen. Proo en scol leveren zelF ook een bijdrage.

Bovenbestuurlijke Leidse vakgroep bewegingsonderwijs primair onderwijs

Bewegend Leren 2.0
“Het project Bewegend Leren 2.0 is 
opgestart om bewegend leren in het Leidse 
te implementeren, waarbij kinderen in 
beweegsituaties informatie moeten 
verwerken met name tijdens rekenen, 
spelling en lezen. Het project is een stapje in 
de richting naar de dynamische schooldag als 
standaard voor het Leidse onderwijs. 

Door corona starten de 12 deelnemende 
scholen iets later dan gepland, namelijk in het 
schooljaar 2021-2022. De groepen 4 worden 
nauwlettend het hele schooljaar worden 
gevolgd als het gaat om rekenen, spelling, 
lezen en motoriek.” - Sjoerd Jenninga en 
Sander van Weerlee-Feenstra, vakdocenten 
bewegingsonderwijs in Leiden

Sjoerd Jenninga en Sander van Weerlee-Feenstra

https://radiolef.captivate.fm/episode/bewegend-leren-2-0
https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=JOqFgvGHfXg
https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=JOqFgvGHfXg
https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=JOqFgvGHfXg
https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=JOqFgvGHfXg


7. duurzame Onderwijs-
huisvesting

Integraal
Huisvestingsplan
Onderwijs 2030

Scholenlandschap
2030

Het Leids
Kwaliteitskader

Ambitie
Er is in Leiden een samenhangend, kwalitatief

hoogwaardig en gedifferentieerd onderwijsaanbod
(inclusief voorzieningen voor het

bewegingsonderwijs) passend bij de behoefte
van elk kind.



Leystede College = Geopend

Virtual tour Leystede

Hst. 7. Uitvoeringsplan duurzame onderwijshuisvesting

integRaal huisvestingsplan vastgesteld 

scholenlandscHaP 2030

“Het bieden van voldoende adequate onderwijshuisvesting (ook: 
bewegingsonderwijs) voor de kinderen die op Leidse scholen staan 
ingeschreven is een gemeentelijke taak en zowel ruimtelijk als 
financieel een uitdaging. Hoe de gemeente en het Leidse 
onderwijsveld daar op een duurzame manier invulling aan kunnen 
geven is onderwerp van het LEA-overleg Duurzame 
Onderwijshuisvesting. 

Programmabegroting onderwijshuisvesting Leiden

Samen kijken we naar hoe de beschikbare onderwijsruimte zo goed/
efficiënt mogelijk kan worden benut (tegengaan en voorkomen van 
leegstand) en hoe we bestaande en nieuwbouwscholen binnen de 
beschikbare budgetten energieneutraal kunnen maken. Dit heeft 
geresulteerd in het Integrale Huisvestingsplan (IHP) 2020-2032. 
Hierna zijn we ons in het LEA-overleg gaan richten op hoe het 
scholenlandschap er naar 2040 toe uit zou moeten zien.”- Bas de Jong, 
beleidsmedewerker onderwijshuisvesting gemeente Leiden

Thema’s daarbij zijn
• Verdelen van de schaarste (middelen 

zowel als ruimte)
• Tegengaan van segregatie
• Schoolkeuzevrijheid
• Vorming integraal kindcentrum
• Inclusief onderwijs “Wij zijn trots op het herijkte IHP zoals dat er 

nu ligt, een gedegen analyse met een daarop 
passend plan, en blij met de verbeterde 
samenwerking tussen de gemeente afdeling 
Onderwijshuisvesting en werkgroep cq de 
besturen. Ook positief wordt ervaren een 
betere samenwerking tussen de besturen 
onderling met name op het gebied van 

huisvestingsvraagstukken. We hebben nu de 
focus gelegd op het in kaart brengen van het 
Scholenlandschap, zoals het nu is en hoe we 
daar voor de toekomst naar kijken. Daarnaast 
hebben we ons georiënteerd op alternatieve 
financieringsvormen.” – Wim Klapwijk, 
voorzitter werkgroep en bestuurder Vrije 
Scholen Rijnstreek 

https://virtualtour.bclduurzaamheid.nl/#30997673p&40.64h&99.04t
https://programmabegroting.leiden.nl/beleidsbegroting/programmaplan/jeugd-en-onderwijs/beleidsterrein-7d-onderwijshuisvesting


Aanbouw Stedelijk Gymnasium Athena

Aanbouw Stedelijk Gymnasium Athena: Oplevering juli 2021

Nieuw Leonardo College Leiden: Opening augustus 2021 Impressiefilmpje nieuw Leonardo 

https://hetleonardo.nl/leren-over-het-leonardo/
trots-op-ons-nieuwe-gebouw/

“Onze jongeren verdienen een optimale leeromgeving waar 
hedendaagse voorzieningen in groene en duurzame gebouwen 
volop aanwezig zijn.
Het bewustzijn om zorgvuldig met onze omgeving, de stad en de 
wereld om te gaan, vertaalt zich ook in onze schoolgebouwen. 
Trots en blij met het mooie en nieuwe Leonardo College. Volgend 
schooljaar komt er ook een prachtig en groen klimaatbestendig 
dakterras-schoolplein, ontworpen met en door onze VMBO-
leerlingen van Da Vinci College Lammenschans.”- Annick Dezitter, 
bestuurder bij Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

https://www.gymnasiumleiden.nl/aanbouw-athena
https://leonardo.davinci-leiden.nl/media/download/771/nieuwbouw.mp4?
https://hetleonardo.nl/leren-over-het-leonardo/trots-op-ons-nieuwe-gebouw/
https://hetleonardo.nl/leren-over-het-leonardo/trots-op-ons-nieuwe-gebouw/


Colofon
Anderhalf jaar LEA in beeld met de resultaten van anderhalf jaar 
Leidse Educatieve Aanpak is een uitgave van de Gemeente Leiden en 
tot stand gekomen in samenwerking met het Leidse onderwijs.

Juni 2021
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