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Geachte heren De Droog en De Brey, 

 

Hierbij ontvangt u onze antwoorden op de vragen die u op 9 december 2021 hebt gesteld over de internationale 

school Utrecht (823C441A).   

 

1. Wij vangen geluiden op dat deze voortgang van de nieuwbouw van de internationale school vertraging oploopt. 

Kunt u beschrijven hoe het gaat met de voortgang van de nieuwbouw van de internationale school?  

 

Antwoord: 

Onlangs hebben betrokken partijen (gemeente Utrecht, de stichting Internationale School Utrecht, de 

schoolbesturen van NUOVO-scholen en SPOU-Utrecht en de Universiteit Utrecht) overeenstemming bereikt 

over de financiering van de nieuwbouw op het Utrecht Science Park (USP). De gemeente Utrecht heeft 

vandaag de gemeenteraad geïnformeerd over deze overeenstemming: 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/5c0148e4-e1af-47ae-99bd-f3702483a9e8. 

 

2. Wat is de betekenis van de internationale school voor het vestigingsklimaat in onze provincie? Duidt u de 

voortgang van de nieuwbouw als een positieve dan wel negatieve ontwikkeling? Kunt u deze duiding 

toelichten? 

 

Antwoord: 

De betekenis van een internationale school in de provincie is van groot belang. De aanwezigheid van goed en 

passend internationaal onderwijs (breder dan alleen een internationale school, denk bijvoorbeeld ook aan 

tweetalig onderwijs en hybride vormen) is een van de belangrijkste vestigingsvoorwaarden van bedrijven met 

internationale medewerkers. De voortgang van de nieuwbouw op het USP beschouwen wij als een positieve én 

noodzakelijke ontwikkeling. De behoefte aan internationaal onderwijs neemt toe, waarbij wij verwijzen naar het 

rapport over internationalisering onderwijs (Decisio, 29 mei 2020), dat wij u op 16 juni 2020 met een 

begeleidende statenbrief (820F1E89) hebben toegestuurd. Verder is de locatie zeer aantrekkelijk, vanwege het 

groeiend aantal internationale medewerkers op het USP.  
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3. Welke partijen zijn betrokken bij het eventueel versnellen van de nieuwbouw en welke rol hebben zij daar 

(formeel) in?  

 

Antwoord: 

In ons antwoord op vraag 1 hebben wij de belangrijkste partijen benoemd. De gemeente Utrecht draagt bij aan 

de financiering (vaste bijdrage per leerling conform het overig onderwijs) en is verantwoordelijk voor het 

bestemmingsplan. De stichting Internationale School Utrecht verzorgt het onderwijs en ontvangt een inleg van 

de ouders per leerling. Beide schoolbesturen zijn opdrachtgever van de stichting en staan garant voor een 

financiële buffer bij tegenvallende resultaten. Universiteit Utrecht is eigenaar van de grond en zal deze in 

erfpacht uitgeven.  

 

4. Wat is de prognose van de behoefte aan internationaal onderwijs in de regio en hoe verhoudt dit zich tot de 

huidige beschikbare en geplande capaciteit? 

 

Antwoord: 

De prognose is dat de behoefte aan onderwijs op de Internationale School Utrecht zal toenemen tot 1200 

leerlingen. De huidige capaciteit van de Internationale School Utrecht betreft ongeveer 800 leerlingen. De 

nieuwe locatie is berekend op het geprognotiseerde aantal van 1200.  

 

5. In welke mate kunnen/willen omliggende gemeenten een rol spelen bij de (permanente dan wel tijdelijke) 

capaciteitsvraag voor het internationaal onderwijs?  

 

Antwoord: 

In het onderzoeksrapport van Decisio (mei 2020) is voorgesteld om de samenwerking tussen gemeenten voor 

de internationalisering van het onderwijs in de Regio Utrecht te versterken. Onlangs hebben wij hiervoor voor 

een periode van 2 jaar een subsidie verleend aan het Internationaal Welcome Center Utrecht Region (IWCUR) 

van €50.000,-/jaar. Daarmee wordt een regisseur aangesteld, die de mogelijkheden zal onderzoeken om als 

regio het vraagstuk van een toenemende behoefte aan internationaal onderwijs op te pakken. Praktisch 

gesproken lijkt het op dit moment niet nodig om op korte termijn omliggende gemeenten in te schakelen voor 

de directe invulling van de benodigde capaciteit.  

 

6. Zijn er alternatieve locaties in beeld? Welke rol speelt GS, of wil GS spelen om te bevorderen dat de ISU daar 

naar toe kan? 

 

Antwoord: 

Op dit moment werkt de gemeente Utrecht aan het realiseren van een nieuwe tijdelijke locatie op Papendorp 

(gereed medio 2023), dat dient als overbrugging tot de nieuwe huisvesting op het USP is gerealiseerd 

(medio/eind 2025). Op dit moment spelen wij, naast de eerdere genoemde inzet, geen concrete rol als het gaat 

om de nieuwbouw van de Internationale School Utrecht op het USP. Wij zullen in de toekomst wel een 

adviserende rol spelen als het gaat om het ontwerp van de school, in verband met de Werelderfgoedstatus 

Hollandse Waterlinies.  

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


