
Verslag van het gesprek over Vrijeschool Noord met Nicoline Vink (Initiatiefgroep 
Vrijeschool Noord), Menno van de Koppel (OCO), Maureen en Eijk en Susan Bromm bij DMO 
dd 27 mei 2014 
  
Het overleg was ingepland als vervolg op het gesprek van Nicoline Vink en Menno van de Koppel 
met Michel Kanters (directeur DMO) dat plaats vond op 12 mei 2014. 
  
Op de agenda staan: 
1.            N.a.v. gesprek met Ruud van Velthoven afgelopen donderdag:  Nicoline gebeld met DUO 
2.            Bespreking van de 4 scenario’s die in het gesprek dd  12 mei 2014 met Michel Kanters 
zijn behandeld 
3.            Ontwikkelingen sinds donderdag en stand van zaken nu  
  
Ad. 1 Informatie vanuit DUO 
Nicoline heeft gebeld met René van Velzen van DUO. René bevestigt de informatie uit de memo 
van DMO. Daarmee is de conclusie: een aanvraag via Plan van scholen loopt waarschijnlijk dood 
op dit moment. 
 
René van Velzen wijst op de (tussen)mogelijkheid om via de weg van een zg. zelfstandige 
dislocatie het belangstellingspercentage te laten toenemen.  Een zelfstandige vestiging 
(dislocatie/dependance) loopt via de Verordening Voorzieningen Huisvesting.  Dit is  scenario 3 uit 
het gesprek met Michel Kanters. 
Nicoline vraagt namens de initiatiefgroep of de wethouder “voor ze op wil komen” , dat wil zeggen 
zich hard wil maken voor een dislocatie tegen de wil van de schoolbesturen in. Maureen legt uit dat 
de wethouder dan ook indruist tegen de onderwijshuisvestingsverordening die de gemeenteraad 
heeft vastgesteld. Dat zij die vraag wel aan de wethouder wil voorleggen, maar dat het niet 
aannemelijk is dat hij als tijdelijke wethouder onderwijs op dit moment hieraan gehoor zal 
geven. Daarnaast is dit ook een vreemd signaal naar de SOON, waar Nicoline Vink heeft 
aangegeven mee samen te willen werken. Nicoline Vink geeft aan dat dit meer een pricipiele 
kwestie zou zijn, dus niet bedoeld om de samenwerking met SOON te schaden of te ondermijnen. 
Ze ziet af van het verzoek aan de wethouder, maar hoopt dat er wel manieren gevonden kunnen 
worden om ouderinitiatieven zoals deze een plaats te geven in de huidige wet- en regelgeving.  
  
Ad.2 Bespreking 4 scenario’s 
De 4 scenario’s zijn: 
1.            SOON vormt één van zijn scholen om tot een openbare school dat vrijeschoolonderwijs 
aanbiedt, te starten komend schooljaar, kinderen worden ingeschreven bij SOON. 
2.            Kinderen gaan (tijdelijk) op de GGS in stadsdeel Zuid naar school, inschrijven bij GGS. 
Aldaar zal GGS wellicht via een spoedaanvraag een dependance in Zuid aanvragen. 
3.            Via de huisvestingsverordening een dependance in Noord mogelijk maken 
4.            Via het Plan van Scholen een zelfstandige school onder het bestuur van de Geert Grote 
in SD Noord vestigen. 
  
Optie 4 en 3 zijn n.a.v. de informatie van DUO al behandeld. 
Optie 2 hangt hiermee samen. Dit zou voor de Initiatiefgroep een tijdelijke oplossing zijn, wanneer 
het zicht op een zelfstandige vestiging in Noord in beeld is. Deze route is nu – met de info vanuit 
DMO en DUO over (on)haalbaarheid Plan van scholen en Verordening afgesloten. Ook vanuit de 
zijde van de Geert Grootebestuur wordt niet alsnog een huisvestingsaanvraag/spoedaanvraag 
gedaan. 
  
Optie 1: SOON 
De scenario’s houden verband met elkaar: SOON investeert op dit moment om het ouderinitiatief 
mogelijk  te maken, met het risico dat ouders overstappen naar een zelfstandige vestiging in de 
toekomst (scenario 3 of 4, in combinatie met 2). 
Vragen als: wanneer vrijeschoolonderwijs binnen SOON wordt gegeven,  telt dit dan mee in het 
belangstellingspercentage voor antroposofisch onderwijs? 
  



Het lange termijnperspectief komt ook aan de orde. Nicoline wil in haar keuze ook een lans breken 
cq de weg vrijmaken voor ouderinitiatieven in de toekomst.  Maureen adviseert dit te scheiden van 
de korte termijnoplossing, waar we nu voor staan: zorgen dat de kinderen in Noord nu goed terecht 
komen. 
  
Nicoline ziet het samengaan met SOON als een tweede keuze, omdat het een zeer ingewikkelde 
constructie is om 2 richtingen onder 1 bestuur samen te brengen. In Nicolines optiek heeft SOON 
samen met ASKO en AMOS een brief ondertekend dat zij tegen het initiatief zijn omdat dit niet 
volgens de regels gaat. Nu gaat SOON zelf wel de vrijeschool vormgeven. Maureen licht het 
perspectief vanuit de schoolbesturen toe: de Initiatiefgroep is nu onderdeel van het spel “om de 
kinderen” vanuit de schoolbesturen geworden. SOON lijkt met open vizier naar alle betrokkenen te 
hebben gehandeld en heeft hun ouderinitiatief mogelijk gemaakt. Dit hadden AMOS en ASKO ook 
kunnen doen, maar hebben ze niet gedaan. Ook niet toen ze wisten dat SOON dat wel wilde doen. 
  
Ad. Ontwikkelingen sinds donderdag en stand van zaken nu 
Vandaag vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen SOON ( Joost Korver ) en  Sascha 
Holthaus, directeur Geert Groote 2 en beoogd directeur van de Vrijeschool Noord – in de 
constructie via de Geert Grooteschool - voor 1 dag in de week. 
  
In een bijeenkomst  gisteren is een deel van de ouders van de Initiatiefgroep in klein comité met 
Joost Korver bijeengeweest. Daar is een concept-intentieverklaring ondertekend. Dit moet 
uitmonden in een convenant dat de uitvoering van het (vrijeschool)onderwijs regelt onder bestuur 
van SOON. 
  
De ouderbijeenkomst, die gepland was op 24 mei en door de Initiatiefgroep is afgeblazen omdat er 
vanuit de Initiatiefgroep meer tijd nodig was om zaken op een rij te zetten cq met een voorstel te 
komen De bijeenkomst is nu gepland op 4 juni om 20:00 uur. Het aanbod van DMO om daarbij 
aanwezig te zijn (Maureen van Eijk en Rolinka Kattouw – strategisch communicatieadviseur) staat 
nog, Nicoline laat weten of zij van deze mogelijkheid gebruik maakt. 
  
Gemeente komt pas in actie (toezegging wethouder) wanneer Initiatiefgroep zich definitief heeft 
uitgesproken om met een schoolbestuur in Noord verder te gaan. 
SOON heeft aangegeven bij Initiatiefgroep en gemeente dat zij juridische ondersteuning wenst bij 
de wijziging van de statuten en ondersteuning bij de communicatie naar ouders in Sd Noord. 
Nicoline vraagt of DMO ook kan ondersteunen bij het opstellen van het convenant. Maureen/Susan 
zoekt dit uit en komt hier op terug. 
  
SOON heeft minimaal 60 leerlingen nodig om een vrijeschool te starten .  De Initiatiefgroep 
verwacht dat er onder de ouders nog onbegrip is over het niet slagen van de vrijeschool Noord 
onder het bestuur van de Geert Grooteschool. Maureen adviseert om ouders zo spoedig mogelijk 
voldoende helderheid te geven over de status (cq haalbaarheid) van de scenario’s  zodat ze op 4 
juni zo mogelijk al een keuze kunnen maken. NB het is aan de ouders om hun kind wel of niet in te 
schrijven (geen collectieve actie). 
  
Over huisvesting is gesproken tussen Initiatiefgroep en SOON, en zou onderdeel van het aanbod 
moeten zijn (samen in een gebouw met een andere school/stroming? Zicht op eigen gebouw etc), 
maar er zijn nog geen exacte toezeggingen gedaan door SOON. 
  
Tot slot 
Nicoline geeft ter kennisname aan de ontwikkeling binnen het VO op het gebied van de 
samenwerking tussen Bredero en het Geert Grootecollege. 
 
 
Vervolgafspraken 
-              Na goedkeuring van het verslag van dit gesprek door Nicoline informeert Maureen de 
wethouder over de ontwikkelingen en verdere  ondersteuning, gemeente komt pas in actie als 
ouders definitief voor een bestuur hebben gekozen; 



-              Maureen laat weten of en op welke wijze juridische ondersteuning bij het convenant 
vanuit de gemeente mogelijk is. 
-              Nicoline bereidt de ouderbijeenkomst van 4 juni voor en geeft aan of zij de aanwezigheid 
van Maureen en Rolinka wenst. Desgewenst kan Rolinka wellicht meedenken over de 
voorbereidende brief aan de ouders van het ouderinitiatief. 
  
Conclusies (door Menno/Nicoline): 

− Nicoline Vink (namens het ouderinitatief) geeft aan vrije school ondergebracht bij SOON als 
enige haalbare korte termijn oplossing te zien en dit te zullen voorleggen aan de leden van 
het ouderinitiatief 

− DMO ondersteunt SOON en ouderinitiatief met een communicatieadviseur (communicatie 
richting derden, communicatie met ouders doet ouderinitiatief zelf) 

− DMO ondersteunt SOON en ouderinitiatief met juridisch advies bij statutenwijziging SOON  
− Mogelijk ondersteunt DMO ouderinitiatief ook met juridisch advies over convenant, hierover 

snel bericht of dit mogelijk is 
− Korte termijnoplossing wordt gescheiden van lange termijn inzet van ouderinitiatief om 

drempels voor ouders te slechten bij ouderinitiatieven voor nieuwe (vrije) scholen (elders) in 
de stad 
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