Factsheet Vooronzevrijescholen
Wie zijn wij?
In april 2013 werd ons als
IJssel‐ouders duidelijk hoe
de drie vrije basisscholen
in Zutphen herverdeeld
zouden gaan worden.
Nadat eerder de Zwaan gesloten zou worden en toen
de Berkel, werd nu de IJssel gesplitst. Om dit voor ons
onverwachte en ingrijpende besluit te kunnen begrij‐
pen, besloten wij ons te verdiepen in de achtergronden
ervan. Hoe meer wij dat deden, hoe meer zorgen wij
kregen. Wij richtten de initiatiefgroep Vooronzevrije‐
scholen op en deden onderzoek. Met als conclusie dat
er geen echte onderbouwing is voor het besluit.
Intussen kwam een vruchtbare samenwerking tot stand
met de initiatiefgroep van de Berkel en met een aantal
verontruste Zwaan‐ouders.

Welk besluit betwisten wij?
Eind 2012 nam de stichting VSNON het besluit om een
van de drie vrije basisscholen in Zutphen te sluiten. Dit
zou een oplossing zijn voor twee problemen:
1. Teruglopende leerlingenaantallen als gevolg van
bevolkingskrimp;
2. De penibele financiële situatie van de stichting.

Waarom zijn de pijlers onder het besluit niet
houdbaar?




Pijler 1 (teruglopende leerlingenaantallen) wordt
flink genuanceerd door groeicijfers van Athena
(gemiddeld + 8%) en door officiële overheidscijfers
van het CBS (daling niet 25% maar slechts 14%).
Pijler 2 (penibele financiële situatie) staat op
gespannen voet met onze tegenbegroting.
Die laat zien dat het goed mogelijk lijkt om drie
basisscholen open te houden, zelfs als de daling
hoger uitvalt dan het bestuur verwacht.

Wat leert onze tegenbegroting?
Vijf ter zake kundige ouders uit en rondom de initiatief‐
groep hebben een verkennende tegenbegroting
gemaakt voor het vrije school basisonderwijs in
Zutphen. Deze laat zien dat er nu geen financiële
noodzaak is voor het besluit en dat doorvoering ervan
op de korte termijn juist tot problemen zal leiden. Dit
alles kan voorkomen worden door een meer geleidelijk
scenario dat echt aansluit bij de externe ontwikkelin‐
gen. Er is genoeg tijd om eerst een stap terug te doen
en een visie te ontwikkelen die verder gaat dan geld en
gebouwen.

Wat willen wij?
We willen gezamenlijk op zoek naar een oplossing die
kwalitatief goed vrije schoolonderwijs voor alle
kinderen veiligstelt en die gedragen wordt door de drie
afzonderlijke schoolgemeenschappen. In onze visie
moeten de drie basisscholen open blijven totdat
overtuigend is aangetoond dat er één dicht moet. Onze
wensen – en die van een meerderheid van de
basisschoolouders – voor dit moment zijn:
 Bevriezen van het genomen besluit en daaraan
gerelateerde, onomkeerbare beslissingen.
 Geen verlenging van het contract met de
bestuurder.
 Onderzoeken of samenwerking met een andere
stichting een gezonde en stabiele basis kan leggen
voor het openhouden van de drie basisscholen op
de huidige locaties.

Waarom vinden wij dat het bestuur faalt?






Welke bevindingen zijn nog meer van belang?









We hebben nooit enige documenten gekregen
waaruit blijkt dat het niet mogelijk is om de drie
scholen open te houden.
Vrije basisscholen die veel kleiner zijn dan de onze
kunnen bij andere stichtingen gewoon voort‐
bestaan.
Andere stichtingen zijn bereid onze scholen over te
nemen op hun huidige locaties.
De meerderheid van de basisschoolouders staat
niet achter het besluit en heeft het vertrouwen in
het bestuur opgezegd.
Het toegekende bouwbudget van de gemeente zal
ook bij een wijziging van de plannen gewoon
beschikbaar blijven, zo lang het nieuwe plan maar
aan de randvoorwaarden van de gemeente voldoet.







Bestuurder kan/wil geen goede onderbouwing
geven van het besluit om een school te sluiten.
Laat dit over aan anderen.
Er is geen bereidheid tot transparantie en tot een
open inhoudelijke discussie, laat staan bijstelling
van het beleid als gevolg van nieuwe inzichten.
Besluitvorming is rommelig, niet reproduceerbaar
en niet gebaseerd op feiten maar op aannames.
De gevolgen van het besluit zijn niet goed
onderzocht en niet transparant. Dit creëert veel
onduidelijkheid en onrust. De berichtgeving over
de concrete uitwerking wisselt voortdurend.
Er is sprake van verdeel en heers beleid. Sommige
ouders bijvoorbeeld worden geprezen en actief
betrokken, terwijl andere ouders zwart worden
gemaakt en aan de zijlijn worden gezet.
De bestuurder houdt zich niet aan afspraken.

Meer informatie?
Check www.vooronzevrijescholen.nl of mail naar
info@vooronzevrijescholen.nl

