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2011MME98 bijlage 2 
CONVENANT INTERNATIONALE SCHOOL UTRECHT 

 
Partijen 
 
Dit convenant wordt aangegaan door de volgende partijen: 
 
als bestuurlijke partners: 
 

 de Provincie Utrecht, vertegenwoordigd door  
 

 de Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door 
 

 de Universiteit Utrecht, vertegenwoordigd door 
 

als schoolbesturen: 
 

 de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht, vertegenwoordigd door 
 

 de Stichting NUOVO, vertegenwoordigd door 
 

 de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht, vertegenwoordigd door 
 

 de Willibrord Stichting, vertegenwoordigd door 
 

Considerans 
 
Partijen vinden het dringend gewenst dat in de provincie Utrecht een voorziening komt voor 
onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar van internationaal mobiele ouders. Dit om daarmee de 
vestigingsbereidheid van deze ouders in Utrecht te bevorderen en Utrecht daarmee aantrekkelijker 
te maken als vestigingsregio voor internationaal georiënteerde bedrijven en instellingen. 
 
Op basis van meerdere onderzoeken hebben partijen de overtuiging dat het op basis van te 
verwachten leerlingenaantallen en beschikbare financieringsmogelijkheden ook haalbaar is een 
dergelijke internationale school te starten. 
 
Partijen hebben geconcludeerd dat binnen de provincie Utrecht de gemeente Utrecht de meest voor 
de hand liggende vestigingsgemeente voor een dergelijke school is. 
 
Uitgangspunten 
 
1. Partijen aanvaarden de ‘Business Case Internationale School Utrecht’ zoals die in juni 2011 is 

opgeleverd door Organisatieadviesbureau Van Beekveld & Terpstra als uitgangspunt voor dit 
convenant, met name het daarin gestelde ten aanzien van: 

 de formele status van de te stichten school; 

 de doelgroep; 

 het verzorgingsgebied en de vestigingsgemeente; 

 het leerlingenpotentieel (mede in relatie tot bestaande vergelijkbare voorzieningen in 
Hilversum); 

 de wenselijkheid internationaal georiënteerde kinderopvang aan de school te verbinden; 

 de gewenste start per augustus 2012 en de daarop volgende geleidelijke uitbouw tot een 
volwaardige voorziening binnen een termijn van 8 jaar; 

 de verantwoordelijkheid van de in dit convenant participerende schoolbesturen voor het 
aanvragen, inrichten en voeren van het bevoegd gezag van de school; 

 de locatiekeuze voor huisvesting en uitgangspunten voor zowel tijdelijke als permanente 
huisvesting; 

 de uitgangspunten (waaronder hoogte van school fees) en ramingen voor de 
exploitatiekosten van de school. 

De aanvaarding van deze uitgangspunten laat onverlet dat partijen in nadere onderlinge 
overeenstemming nog tot andere keuzes kunnen komen. 
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2. Ten aanzien van de exploitatieraming voor de Internationale School Utrecht hebben partijen 
inmiddels vastgesteld dat ten opzichte van de in de ‘Business case’ opgenomen raming de lasten 
hoger zullen liggen vanwege financieringsverplichtingen in het kader van achterlopende 
bekostiging. 
 

3. Partijen formuleren in dit convenant de hoofdzaken van hun overeengekomen verplichtingen 
van afspraken. Zij zijn zich er van bewust dat op onderdelen nadere uitwerkingen vereist zijn. 
Zij gaan er van uit dat deze nadere uitwerkingen gerealiseerd kunnen worden op basis van 
wederzijds vertrouwen. 

 
Verplichtingen voor de schoolbesturen 
 
4. De in dit convenant participerende schoolbesturen dragen zorg voor het aangaan van zodanige 

onderlinge afspraken dat zij op basis van gezamenlijkheid het bevoegd gezag over de 
Internationale School kunnen gaan uitoefenen en daar ook in gezamenlijkheid voor de 
bestuurlijke partners op aanspreekbaar zijn. Bij het aangaan van deze onderlinge afspraken 
zullen de in dit convenant participerende schoolbesturen mede als partner betrekken de 
Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm te Hilversum met het oog op de expertise die 
door deze stichting kan worden geleverd vanuit zijn ervaring als bevoegd gezag van de 
International School Hilversum. De schoolbesturen informeren de bestuurlijke partners over de 
vormgeving en uitwerking van hun onderlinge afspraken. 

 
5. De in dit convenant participerende schoolbesturen dragen zorg voor de tijdige en deugdelijke 

indiening bij het Ministerie van OCW van een aanvraag tot start van een zgn. IGBO- en IGVO-
voorziening in Utrecht per 1 augustus 2012. De schoolbesturen informeren de bestuurlijke 
partners over het verloop van deze aanvraagprocedure. De bestuurlijke partners ondersteunen 
deze aanvraag zoveel als nuttig en noodzakelijk. 

 
6. Uitgaande van de van het Ministerie van OCW te verkrijgen toestemming en bekostiging voor 

een IGBO- en een IGVO-voorziening, dragen de in dit convenant participerende schoolbesturen 
(in samenwerking met de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm) zorg voor de start van de 
Internationale School Utrecht per augustus 2012 en dragen zij er zorg voor dat deze school qua 
onderwijsinrichting en –erkenning, personeel, leermiddelen en gebouwinrichting voldoet aan de 
daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. 

 
7. De schoolbesturen informeren de bestuurlijke partners regelmatig over de aanmelding en het 

verloop van het leerlingenaantal van de Internationale School Utrecht.  
 
Verplichtingen voor de bestuurlijke partners 
 
8. De Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht stellen zich ieder voor 50% garant voor dekking 

van een negatief exploitatieresultaat van de Internationale School Utrecht tot een maximum 
van € 1.034.704, te verhogen met de onder 2 genoemde lasten vanwege 
financieringsverplichtingen, die over de eerste acht bestaansjaren van de school worden 
geraamd op circa € 70.000. 

 
9. De Universiteit Utrecht garandeert (mede namens het Universitair Medisch Centrum Utrecht) 

voor de eerste twee bestaansjaren van de school een bezetting van 20 leerlingenplaatsen per 
jaar. Indien door kinderen van werknemers van deze partners feitelijk minder dan 20 
kindplaatsen worden bezet, dan zal de Universiteit Utrecht desalniettemin per plaats de 
gemiddelde school fee (€ 4.000) voldoen. 

 
10. De Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht verklaren zich bereid ieder een gelijke bijdrage 

van ten hoogste € 50.000 te betalen ter dekking van ongesubsidieerde kosten die door de 
schoolbesturen moeten worden gemaakt in de periode september 2011 tot augustus 2012 ter 
voorbereiding van de start van de Internationale School Utrecht. De Provincie Utrecht en de 
Gemeente Utrecht gaan er daarbij van uit dat de schoolbesturen zich inspannen ook bij andere 
fondsen dekking voor deze kosten te vinden en zullen daar ook zelf een inspanning toe leveren. 
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11. De Gemeente Utrecht aanvaardt de zorgplicht voor huisvesting voor de Internationale School 
Utrecht, zowel ten aanzien van de  tijdelijke als de permanente huisvesting, met inachtneming 
van het volgende: 
a) De Gemeente Utrecht stelt met ingang van het schooljaar 2012/2013 het schoolgebouw van 

de voormalige Jan-Willem Gunningschool aan de Notenboomlaan te Utrecht beschikbaar als 
tijdelijke basishuisvesting voor een periode van 3 tot 5 jaar. 

b) De Gemeente Utrecht draagt er zorg voor dat dit schoolgebouw en bijbehorende 
speelterrein bij oplevering zijn opgeknapt en aangepast overeenkomstig een in overleg met 
de schoolbesturen vast te stellen programma van eisen. 

c) De Gemeente Utrecht betaalt de inrichting voor de Internationale School Utrecht tot een 
totaal van € 450.000 (mede met het oog op de extra inrichtingseisen die een dergelijke 
school stelt). 

d) De Gemeente Utrecht voorziet in aanvullende tijdelijke huisvesting voor zover vereist via 
medegebruik van leegstaande lokalen in andere schoolgebouwen, een en ander in overleg 
met de schoolbesturen. 

e) Ten aanzien van de permanente huisvesting treden de Gemeente Utrecht en de 
schoolbesturen nader in overleg over een passende wijze van financiering, mogelijk door 
middel van doordecentralisatie van de voor deze voorziening beschikbare 
huisvestingsbudgetten. 

f) Ten aanzien van de permanente huisvesting zegt de Gemeente Utrecht aan de 
schoolbesturen maximale medewerking toe (binnen de grenzen van wet- en regelgeving) ten 
aanzien van toepassing van voorschriften voor ruimtelijke ordening en infrastructuur. 

 
Procedure-afspraken 
 
12. De bij dit convenant betrokken schoolbesturen informeren de bestuurlijke partners regelmatig, 

gevraagd en ongevraagd, over de voortgang van de Internationale School Utrecht. De 
bestuurlijke partners onthouden zich van inhoudelijke bemoeienis met de Internationale School 
Utrecht. 
 

13. Ten minste een maal per jaar vindt een overleg plaats tussen een vertegenwoordiging van de 
schoolbesturen enerzijds en vertegenwoordigers van de Provincie Utrecht en de Gemeente 
Utrecht anderzijds waarin de schoolbesturen rapporteren over de financiële exploitatie van de 
Internationale School Utrecht in het voorgaande jaar. Op basis van deze financiële 
verantwoording wordt een eventueel negatief exploitatiesaldo vastgesteld op basis waarvan de 
Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht overeenkomstig het gestelde onder 8 hun 
garantieverplichtingen naar evenredigheid voldoen. 

 
14. Na afloop van het derde bestaansjaar van de Internationale School Utrecht, in het najaar van 

2015, evalueren de schoolbesturen of de ontwikkeling van de school zodanig is dat deze binnen 
de komende vijf jaar naar verwachting een omvang van ten minste 250 leerlingen zal hebben 
(en daarmee ‘levensvatbaar’ zal zijn). 
Indien deze evaluatie tot een positieve uitkomst leidt, maken partijen op dat moment voor 
zover noodzakelijk nadere afspraken ten aanzien van hun wederzijdse verplichtingen in lijn met 
het in dit convenant gestelde. 
Indien deze evaluatie tot een negatieve uitkomst leidt, maken partijen op dat moment 
afspraken over een afbouwscenario en hun wederzijdse verplichtingen in die situatie. Een 
afbouwscenario zal ten minste de volgende elementen omvatten: 

 Er worden geen nieuwe leerlingen meer tot de school toegelaten. 

 In overleg met (de ouders van) zittende leerlingen wordt bezien of zij hun schoolloopbaan 
kunnen en willen vervolgen op de Internationale School Hilversum (of elders). 

 De Internationale School Utrecht houdt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op te bestaan 
(tenzij een schoolbestuur besluit de school voor eigen rekening en risico voort te willen 
zetten). 

 Leerlingen van de Internationale School Utrecht die op het moment van opheffing hun 
schoolloopbaan niet elders kunnen vervolgen, worden geplaatst op reguliere scholen van de 
schoolbesturen op basis van individuele onderwijsprogramma’s. 

 Lopende personele verplichtingen van de Internationale School Utrecht worden zo spoedig 
mogelijk afgebouwd waarbij zittende personeelsleden zoveel als mogelijk overgeplaatst 
worden naar reguliere scholen van de schoolbesturen. 
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 Partijen streven zo spoedig mogelijk naar minimalisering en stopzetting van alle lasten die 
met de Internationale School Utrecht samenhangen. 

 
Ondertekening 
 
Dit convenant is door partijen bekrachtigd en ondertekend te Utrecht op ….. 2011. 


