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We build a better world as we become better human beings, hear and
value every voice, keep every promise, and celebrate every achievement
(motto American school)
Versie 16 april 2021

Facts and figures American School (ASH)
 Circa 8% van de Wassenaarse bevolking is International. Van deze
groep is de Amerikaanse nationaliteit het grootst
 Ooit als ambassadeschooltje (1954) begonnen voor de ambassade
Verenigde Staten
 In 1989 is de huidige campusschool geopend door Koningin Beatrix
en first lady Barbara Bush
 277 medewerkers (van portier tot docent).67 medewerkers hebben
een NL-nationaliteit
 74 medewerkers zijn (samen met hun gezinnen) Wassenaarders
(!) waarvan 20 met de NL-nationaliteit
 Totaal aantal scholieren 1159
 73 nationaliteiten
 USA scholieren 320 ( 28%)
 Nederlandse scholieren: 217 ( 19%)
 Ambassades gerelateerde scholieren: 21%
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 Totaal aantal in Wassenaar woonachtige scholieren: 855 = 74 %
 Nederlands Wassenaarse scholieren: 126
 Totaal aantal in Wassenaar woonachtige families 501
 Nederlands Wassenaarse families: 81
 42% van de eindexamen kandidaten vervolgen hun opleiding bij
een Nederlandse Universiteit

Van welke bedrijven zijn de kinderen op de ASH afkomstig < 20 plus
 Aramco  Danone
 ESA-ESTEC Space Agency
 European Patent Office
 Heineken
 IKEA
 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 Shell
 Unilever
 United Nations
 US Embassy
 Verder zijn er van 170 verschillende bedrijven en instellingen
kinderen van werknemers aan de ASH verbonden

Wassenaarse Samenwerkingspartners van de ASH
 Kinderboerderij Wassenaar
 Beach-clean-up project (Wassenaarse Slag)
 Fearless Kickboxing
 Duinstede verzorgingstehuis
 Rode Kruis Wassenaar
 (Nationaal) Dierenasiel Wassenaar
 Kessler stichting dak- en thuislozen (Den Haag)
 Voedselbank Den Haag
 Asielzoekers Duinrell
 Stichting Jeugdformaat (hulp minderjarige asielzoekers)
 Amnesty international Wassenaar
 Stichting Lentevreugd
 Read to grow


Olympia Handbalvereniging
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Wassenaarse energiecorporatie (daken gratis beschikbaar gesteld
en stroom wordt doorgeleid aan degenen in hetzelfde
postcodegebied)



Gemeente Wassenaar met 4 mei herdenkingen



Concerten i.s.m. Muziekvereniging Excelsior



Brandweer en politie als het gaat om oefeningen



Werken samen met Rijnlands Lyceum en Adelbertcollege

Werkt de ASH samen met Wassenaarse ondernemers?
 Een groot aantal, niet nader te noemen bedrijven en horeca
leveren goederen en diensten direct aan de ASH.
 Denk aan schoonmaak, (groen)onderhoud, makelaars,
horeca/restaurants, technische groothandel, verswinkels et
cetera.
 Dit staat los van de aankopen die internationals lokaal zelf doen
als inwoner van Wassenaar.

Waarom hechten we zoveel waarde aan de uitbreidingsplannen van de ASH?
 Meer dan 40 jaar in Wassenaar.
 Door de jaren heen is ASH een zeer betrouwbare partner.
 Ook als het gaat om ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
 ASH is omgevingssensitief en is en wil onderdeel blijven zijn van
Wassenaar en haar gemeenschap (niet alleen de internationale
maar ook die van de Nederlandse)
 Maatschappelijk betrokken partner geworteld in de Wassenaarse en
Haagse regio.
 Het bieden van goed internationaal onderwijs en een veilige
leefomgeving is van groot belang voor uit het buitenland
afkomstige werknemers met hun gezinnen om hier voor een
periode te werken binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Wassenaar biedt ‘a home away from home’ met goede voorzieningen en draagt
daardoor bij aan positief een investeringsklimaat voor de MRDH en de BV
Nederland.
 De aanwezigheid van de ASH stimuleert de lokale Wassenaarse economie.
 Een Zelfstandig & Verantwoordelijk Wassenaar is van grote toegevoegde waarde
voor de regio in het bieden van: open groene ruimte, hoog leef- en woonkwaliteit en
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ‘internationals’.
 De ASH wil graag in Wassenaar investeren voor de toekomst!
 De investeringen worden door de eigen organisatie opgebracht.
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 De gemeente Wassenaar wordt op geen enkele manier gevraag
om een financiële bijdrage of anderszins. (ook geen zaken als
meerjaren onderhoudsplannen die door de gemeente gefinancierd
moeten worden et cetera). Op deze manier verzekert Wassenaar
zich ook van een eigentijdse internationale school ook voor de
toekomst

Gaat de ASH een theater bouwen?
 Het bouwen van een eigen gefinancierd en professioneel
(school)theater met circa 500 – 600 stoelen is een aanwinst voor
de bewoners van Wassenaar Noord en kan door de buurt in
samenspraak worden gebruikt.
 De ASH directie heeft al vaker het huidige inpandige theater
aangeboden aan de gemeenschap voor gebruik maar ivm de
veiligheidssituatie is dit niet verder van de grond gekomen.
 Op de nieuwe locatie is de publieke bereikbaarheid wel aanwezig
en kan op die manier een wens van de ASH t.b.v. de
gemeenschap worden vervuld.

Waarom wordt de Groene Zone juist toegankelijker door de plannen van de
ASH?
 Dankzij het voorgestelde ontwerp van de nieuwe gebouwen, en de
sloop van een aantal stallen, de doorkijk naar de groene zone
geopend (i.p.v. afgesloten).
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