
Motie een Internationale School regio Utrecht 
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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, 
ter bespreking van de Programmabegroting 2020-2023 

Constaterende dat: 

Beleidsdoel 4.4. binnen het programma Economie zich richt op het aantrekken van 
buitenlandse bedrijven om bij te dragen aan de welvaart in de provincie en dat het 
coalitieakkoord meer dan voorheen die buitenlandse bedrijven wil aantrekken die de 
structuur en het profiel van de provincie versterken en passen binnen de Regionaal 
Economische Agenda; 
volgens de Europese Commissie de regio Utrecht opnieuw tot de top meest 
concurrerende regio's in Europa behoort; 
er daardoor veel mensen uit alle windstreken in onze regio wonen die behoefte 
hebben aan internationaal primair en voortgezet onderwijs. 

Overwegende dat: 

De Provincie Utrecht aantrekkelijk blijft door een breed onderwijs aanbod voor de 
(kinderen van) internationale werknemers; 
Provincie en gemeente voortvarend bouwen aan de 
internationale school op een nieuwe locatie bij het USP, maar ""' 
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dat er zijn sterke aanwijzingen zijn dat bij oplevering van de 
nieuwe locatie er nog steeds onvoldoende capaciteit zal zijn 
voor alle leerlingen; 
goed internationaal onderwijs een belangrijke 
vestigingsvoorwaarde is; 
een actieve provinciale rol in coördinatie van onderzoek naar 
eventuele regionale uitbreiding gewenst is. 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 
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een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van het 
internationaal onderwijs op toekomst bestendige locaties in de provincie Utrecht; 
daarbij mee te nemen hoe een optimale samenwerking met het reguliere PO en VO 
kan worden gerealiseerd, zodat sprake is van wederzijds profiteren van de 
uitbreiding (win-win); 
voor de kadernota 2020 de resultaten hiervan te presenteren aan Provinciale Staten. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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