Nijmegen-Noord
Op 28-3-2018 heeft een ambtenaar van de gemeente Nijmegen een negatief ambtelijk advies
gegeven voor het starten van een dislocatie van de Meander in Nijmegen Noord. Dit negatief advies
is gebaseerd op de onderstaande punten:
Huisvesting Meander:
- Het bevoegd gezag van een school is verantwoordelijk voor adequate huisvesting van de
leerlingen. Een dislocatie is alleen een optie wanneer de hoofdlocatie vol is en het leerlingen
plafond overschreden wordt. Het beginnen van een dislocatie is dan een mogelijk
gemeentelijk sturingsmiddel om tijdelijk aan de vraag te voldoen. Een dislocatie is dus altijd
tijdelijk van aard.
- Vrijeschool Meander zit nog niet aan het leerling plafond van 543 leerlingen. Op het ijkpunt
in oktober 2017 bood de Meander plaats aan 476 leerlingen waarvan 350 uit Nijmegen 26 uit
Nijmegen Noord en 100 leerlingen van buiten Nijmegen.
- Leerlingen plafonds komen in overleg met andere schoolbesturen tot stand en zijn een
indicatie van de (toekomstige) vraag.
- Vrijeschool Meander heeft nog ruimte op eigen terrein om uit te breiden en de leerlingen
waar zij nu geen fysieke ruimte voor hebben te huisvesten. Van deze ruimte zal éérst gebruik
moeten worden gemaakt voor er een overweging wordt gemaakt voor een dislocatie.
- Afgaande op het aantal leerlingen heeft de Meander recht op financiering voor 2474m2 van
haar locatie. Op dit moment gebruikt de Meander 2473m2 en zit dus ruimtelijk nog niet aan
haar plafond.
- De Meander is een stadsschool en niet, zoals de scholen in Nijmegen Noord, een
buurtschool. Het is dus logisch dat ouders verder zullen (moeten) reizen om hun kind naar de
Vrijeschool te laten gaan. Het voedingsgebied van de Meander is groter dan dat van een
buurtschool. De Meander heeft dus ook een ander doel.
Scholenaanbod in Nijmegen Noord:
- Op dit moment is er, afgaande van de cijfers van de gemeente, voldoende aanbod van
schoolplaatsen in Nijmegen Noord. De vraag naar een Vrijeschool in Nijmegen Noord is
volgens de gemeente slechts beperkt tot 165 geïnteresseerden.
- Er zijn drie openbare scholen (“Het Talent”, “de Verwondering” en “de nieuwe school
Lent”die bij de Stelt komt) die onder Conexus vallen en een katholieke basisschool (de
“Gelders Hof”.)
- In het schooljaar 20/21 zal er een nieuwe katholieke basisschool gestart worden door de
Joseph Stichting. Hiermee zal er in Nijmegen Noord voldoende capaciteit zijn om aan de
vraag te voldoen.
- Hoewel de gemeente erkent dat het streven is om een breed scholenaanbod te hebben
waarbij verschillende onderwijsvormen aangeboden worden is het aan de schoolbesturen
om aan de bestaande vraag te voldoen en zich hieraan, waar mogelijk en noodzakelijk, aan te
passen.
- Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in Nijmegen Noord zal de komende jaren nog
stijgen, maar deze vraag zal echter op den duur afvlakken naarmate de populatie van
Nijmegen Noord ouder wordt. Tegelijkertijd is er in de rest van Nijmegen een krimpende

-

vraag naar basisschoolplaatsen te zien. Dit geldt met name ook voor Nijmegen Oost waar de
Meander gehuisvest is.
Een eventuele dislocatie van de Meander in Nijmegen Noord legt een druk op andere
scholen en schoolbesturen in Nijmegen Noord. Dit wordt door de gemeente (en
waarschijnlijk ook door andere schoolbesturen) niet als wenselijk ervaren omdat in de
toekomst de vraag naar lager onderwijs in Nijmegen Noord zal stagneren.

Helaas lijkt door dit negatief ambtelijk advies de komst van een Vrijeschool in Nijmegen Noord verder
weg dan ooit. Een ambtelijk advies zal doorgaans door de gemeenteraad worden gevolgd en is ook
voor andere schoolbesturen een sterk argument om niet mee te werken aan ons initiatief. Toch
willen wij ons de komende periode nog inzetten om in ieder geval elke optie en elke mogelijkheid te
hebben onderzocht.
Opties die wij nog hebben en waar wij de komende tijd mee aan de slag gaan:
- In gesprek gaan met de gemeenteraad in de hoop dat zij, ondanks een negatief advies van
hun ambtenaren, toch mee willen werken aan de komst van een dislocatie van de Meander
in Nijmegen Noord.
- Bij andere schoolbersturen vragen of zij het zien zitten om, onder hun bestuur, vrijeschool
onderwijs mogelijk te maken.
- Het schoolbestuur van de Meander zou nog kunnen proberen om andere schoolbesturen zo
ver te krijgen dat zij akkoord gaan met een dislocatie.
Meest recente ontwikkelingen:
Naar aanleiding van het huidige aantal kleuters terecht kunnen bij de Meander (en dus op een
onderwijsvorm naar keuze van hun ouders) is gebleken hoe pijnlijk en prangend de vraag naar
vrijeschoolonderwijs in Nijmegen is.
(Overgenomen uit Nieuwsbrief Ouderinitiatief Vrijeschool Lent)
Op 26-4 heb ik een gesprek gehad met ambtenaren van de gemeente Nijmegen. Bovenstaande
hebben ze ook aan mij uitgelegd.
Indien de komende wethouder van onderwijs voorstander is van vrije schoolkeuze kan het
betekenen dat de insteek van de gemeente Nijmegen veranderd. Daarover zal in de inwerkperiode
van de wethouder gesproken worden. Indien dat niet het geval is worden de huidige kaders
gehandhaafd. De enige route die dan mogelijkheden biedt is het gesprek met de andere
schoolbesturen. Met het grootste schoolbestuur is dit al gevoerd en dat heeft niet tot een positieve
wending geleid.
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