
Overleg plaatsen tijdelijke lokalen Da Vinci College, Kagerstraat 7 

Datum: 11 april 2020 

Aanwezig: 

• Dick Twigt en Evelien Ruiter (Da Vinci College) 

• Wim Scholten 

 

Door de omstandigheden heeft het Da Vinci College vergeten om de wijk te informeren. Daarvoor 

zijn excuses aangeboden. 

 

In de stukken, die door de gemeente aan de wijkvereniging ter beschikking zijn gesteld, ontbreken 

belangrijke elementen: 

• De aanleiding voor de tijdelijke lokalen 

• De afwegingen, die zijn gemaakt 

• Verder is de tekening over de nieuwe situatie niet up-to-date 

 

De aanleiding 

In de afgelopen jaren hebben zich een steeds groter aantal brugklassers ingeschreven bij het Da Vinci 

College (locatie Kagerstraat 7). Alle beschikbare klaslokalen zijn volledig benut. Er kunnen geen extra 

scholieren meer bij. 

Na de voorlichtingsdagen van afgelopen januari werd het Da Vinci College overvallen veel groter 

aantal inschrijvingen voor de brugklas dan de afgelopen jaren. Het Da Vinci College is blijkbaar 

populair. Volgens de wet kunnen deze brugklassers niet worden geweigerd.  

 

Voor het begin van het nieuwe schooljaar moet er een oplossing beschikbaar zijn om ca. 180 extra 

brugklassers te kunnen huisvesten. Dit gaat om 6 klassen!!! en alle extra fietsen en de extra 

verkeersbewegingen. Er zijn 2 a 3 extra leraren nodig. 

 

De oplossing 

Er zijn verschillende mogelijke oplossingen overwogen: 

1. Een gebouw met 6 klaslokalen en de benodige ruimte voor het stallen van de fietsen past 

gewoon niet op het schoolplein 

2. Je kan de benodigde ruimte wel vinden op de parkeerplaats bij Lugdunum. Deze oplossing is 

vanuit de gemeente niet bespreekbaar. De parkeerplaatsen zijn nodig voor de nieuwe 

bewnoers aan de Zuid-Oost kant van het spoor. Het gaat om alle woningen nabij het 

kruispunt van de Willem de Zwijgerlaan en de Schipholweg 

3. Er is ook overwogen om de 6 klaslokalen en het stallen van de fietsen te realiseren op het 

parkeerterrein aan de achterzijde van Alrijne. Dat stuit op eigendomsproblemen. 

 

Er bleef één beschikbare lokatie over. Dat is de plek langs de Zweilandlaan, zoals dat is aangegeven 

op de tekening “nieuwe situatie”, die de gemeente ons heeft toegestuurd. De plek is correct. Er 

ontbreken echter de nodige elementen, zoals: 

• De extra fietsen worden gestald op het schoolplein. 

• De scholieren en de leraren gaan door het huidige schoolgebouw via een “brug” naar de 

tijdelijke lokalen 

o Ongeveer in het midden van de gevel langs de Zweilandlaan zit nu een nooddeur 

o Daar zit een trap-portaal 

o Via die weg wordt een verbinding gemaakt tussen het schoolgebouw en de tijdelijke 

lokalen 



• De ruimte tussen het schoolgebouw en de tijdelijke lokalen wordt afgesloten aan beide 

zijden van het gebouw met de tijdelijke lokalen. Er wordt aan beide zijden een hek geplaatst. 

• Aan de zijde van de Zweilandlaan heeft het tijdelijke gebouw een nooddeur. Die wordt alleen 

gebruikt in het geval van calamiteiten. Die deur is onder normale omstandigheden op slot. 

 

De tijdelijkheid 

Via het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2032 voor de scholen in Leiden is de tijdelijkheid 

geborgd. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van alle scholen. Dit heeft per 

school geleid tot een besluit: 

• Niets doen 

• Renovatie 

• Vernieuwbouw 

• Vervangende nieuwbouw 

Voor het Da Vinci College, Kagerstraat 7, staat vernieuwbouw gepland. De uitvoering staat gepland 

voor 2026. Het schoolgebouw is dan buiten gebruik. Het Da Vinci College zal tijdelijk verhuizen naar 

het schoolgebouw van het Vlietland College. Dit is een oud schoolgebouw dat gesloopt zal worden.  

 

Als gevolg van de Covid crisis moeten ook alle scholen worden voorzien van een deugdelijk 

ventilatiesysteem. Dit is van toepassing voor alle scholen in Leiden. Voor het Da Vinci College wordt 

dit tegelijk met de vernieuwbouw gedaan.  

 

Ook de energietransitie is onderdeel van de vernieuwbouw. In het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs staat dat in het geval van vernieuwbouw de school daarna moet voldoen aan de z.g. BENG 

norm. 

 

 


