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de gemeenteraad 
- 
8 oktober 2013 
Stand van zaken instroompunt 
Het College 
135122 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Met onze memo van 5 maart 2013 hebben wij u aangegeven dat het Einstein Lyceum 
per 1 januari 2013 gestopt is met lesactiviteiten in het Instroompunt aan de Zwaardijk.  
Als belangrijkste reden voor het terugtreden van het Einstein Lyceum uit het 
instroompunt werd gegeven een interne heroriëntatie en kwaliteitsverbetering van het 
onderwijsaanbod en de bedrijfsvoering.  
Verder had het Einstein Lyceum het voornemen met ingang van het schooljaar 2013-
2014 weer les te gaan geven. Hiervoor zouden zij een of meerdere leerwegen 
techniek/logistiek willen aanbieden in samenwerking met het Scheepvaart en 
Transport College (STC). 
 
Het Pentacollege is al in 2010 met haar lesactiviteiten in het Instroompunt gestopt. Het 
was onbekend welke ambities voor de toekomst het Christelijk Voortgezet Onderwijs 
(CVO) ten aanzien van het Instroompunt had. 
 
Om meer duidelijkheid in het toekomstperspectief van het Instroompunt en het lopende 
convenant van de Gemeente Albrandswaard, CVO en BOOR te krijgen hebben wij 
direct na de zomervakantie gesprekken gevoerd met beide onderwijsinstellingen.  
 
Gesprek CVO 
Op 3 september 2013 hebben wij gesproken met dhr. H. Fledderus van het CVO.  
Dit jaar wordt de nieuwe Campus Hoogvliet geopend waarin het Penta College CSG, 
ROC Zadkine en het Einstein Lyceum een plek krijgen. Hierbinnen gaan Penta en 
Zadkine nauw samenwerken. 
Nog dit najaar wordt een nieuw Regionaal Plan Onderwijs Voorzieningen (RPO) 
opgemaakt dat van belang is voor Albrandswaard. In dit plan zullen de betrokken 
schoolbesturen onder andere de volumeverwachting en -ambitie van het onderwijs in 
de regio en de ruimtebehoeften opnemen. Vóór 1 november 2013 dienen 
schoolbesturen eventuele aanvragen voor schoolvoorzieningen op basis van dit RPO 
bij het ministerie in te dienen. 
Dhr. Fledderus verwacht dat er in de toekomst, zeker vanuit het CVO, geen nieuwe 
investeringen in het stroompunt gedaan zullen worden. Mocht een van de besturen dit 
wel willen dan zal dit gevolgen hebben voor het onderwijs op andere plaatsen in de 
regio. Er zal dan elders sprake van krimp (moeten) zijn. 
Ook ziet dhr. Fledderus in de toekomst geen ontwikkelingen die een nieuwe school in 
de gemeente Albrandswaard zouden kunnen rechtvaardigen, tenzij dit een school 
vanuit een bijzondere niche zou zijn.  
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Gesprek Einstein Lyceum/BOOR 
Op 4 september 2013 hebben wij met dhr. R. de Haan van het Einstein Lyceum 
gesproken. Het Einstein Lyceum is druk bezig met de eerder genoemde kwaliteitsslag. 
Dit werpt volgens dhr. de Haan inmiddels z’n vruchten af. Zo is naast duidelijkheid 
binnen het lesprogramma en het lerarencorps in de zomer 2013 85% van het aantal 
examenkandidaten geslaagd. 
 
De aandacht voor de interne bedrijfsvoering heeft wel geleid tot een vertraging in de 
afstemming met het STC. Dit betekent dat er voor het schooljaar 2013-2014 nog geen 
concreet plan is voor een gezamenlijke leerweg.  
Dhr. de Haan ziet momenteel twee min of meer concrete mogelijkheden voor het 
Instroompunt: 

- Einstein Lyceum en STC zetten een gemengde leerweg MAVO-Vervoer op.  
- STC zou op uitnodiging van het ministerie van OCW de mogelijkheid 

onderzoeken voor de opzet van een Haven-HAVO. 
Ten aanzien van het eerste punt vraagt dhr. de Haan de gemeente daar in de loop van 
het nu lopende schooljaar definitief uitsluitsel over te geven. 
 
Conclusie 
Op basis van de gesprekken met beide schoolbesturen zullen ook in het schooljaar 
2013-2014 geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden in het Instroompunt aan de 
Zwaardijk. Het is nog zeer de vraag of de ambitie van het Einstein Lyceum om samen 
met het STC een herstart te maken in het Instroompunt waargemaakt zal worden. 
Belangrijk argument dat daar een rol bij zal spelen is de nieuwe Campus Hoogvliet die 
dit najaar geopend zal worden. Bovendien zal een dergelijk besluit afgestemd moeten 
zijn met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).  
 
Dit betekent, en dat hebben wij beide besturen aangegeven, dat begin volgend jaar 
gesproken zal moeten worden over de houdbaarheid en de inhoud van het nu lopende 
convenant in relatie tot de actualiteit. Het beëindigen van het huidige convenant ligt 
voor de hand. Nieuwe afspraken zullen alleen met toestemming van de gemeenteraad 
gemaakt worden.      
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


