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Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2027

T.b.v. de oordeelsvormende vergadering op 23 november a.s. hebben wij het Raadsvoorstel en bijbehorend 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2027 doorgelezen. Ter voorbereiding op de vergadering hebben 
wij een aantal opmerkingen/vragen:

1. Algemene opmerking: wij vinden het huisvestingsplan lastig te volgen op sommige punten en ook bevat 
het diverse spel- en grammatica fouten waardoor het niet makkelijk leesbaar is.

2. Is het juist als wij – gezien de focus op 0-13 jarigen - veronderstellen dat het Huisvestingsplan alleen van 
toepassing is op het primair onderwijs in de gemeente Schagen? Zo ja, waarom valt de Wet op het 
voortgezet onderwijs (WVO) dan ook binnen het toetsingskader?

3. In paragraaf 4.1 wordt verwezen naar “de visie op leren en ontwikkelen”. Is dit de Onderwijsvisie zoals 
die in het IHP is opgenomen? Of wordt hier naar iets anders verwezen?

4. Daarnaast wordt in paragraaf 4.1 gesproken over Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 13 jaar, 
eventueel aangevuld met faciliteiten gericht op “leven lang leren”. Betekent dit dat in de IKC ook ruimte is 
voor oudere kinderen en volwassenen?

5. In paragraaf 4.3 wordt gesproken over “experimenteerruimte”; het is ons niet duidelijk wat hier precies 
mee bedoeld wordt. Kunt u enkele voorbeelden geven?

6. In hoofdstuk 5 wordt gesproken over “frisse scholen B”; wat zijn dit?

7. Onderaan paragraaf 5.2 staat de zin: “Het uitgangspunt moet zijn een school die klaar is voor de 
toekomst en daarvoor is het van belang nu te kijken naar het totale plaatje van leerprestaties, gezondheid, 
kosten en exploitatie.” Voor ons gevoel staat deze zin daar op een rare plek.

8. In pargraaf 6.1 staat de zin: “Wanneer een school … met de gemeente.” Deze zin klopt niet.

9. In paragraaf 6.2 wordt verwezen naar het “memo schoolpleinen”. Wat staat hierin en waar is het te 
vinden?

10. Paragraaf 7.3 gaat over “doordecentralisatie”; wat wordt hier precies mee bedoeld?

11. In hoofdstuk 9 wordt ineens gesproken over het integraal huisvestingsplan 2021-2034 en dit jaartal 
(2034) komt op meerdere plekken terug. Klopt dat?

Wij zien schriftelijke beantwoording graag tegemoet.

Namens PvdA Schagen,
Helga Wagemaker
Steunfractielid


