
Samenvoegen locaties Wantijscholen

Deze memo is aanvullend aan de gestuurde stukken van Nestas scholengroep naar de 
gemeenteraad, waarin het bestuur van Nestas de mededeling doet en toelichting geeft 
over het samenvoegen van twee schoollocaties. Verder besteden zij aandacht aan het 
gelopen proces en het vervolg. 

Hoofdboodschap: 

Nestas scholengroep voegt de hoofdlocatie Wantijschool / Maasstraat en dislocatie 
Wantijschool / Noordhove (Oranje Vrijstaatplein 2) samen. Het betreft hier twee locaties 
voor openbaar onderwijs. Met deze keuze blijft het openbaar onderwijs in de stad 
gewaarborgd; openbaar onderwijs blijft voldoende aanwezig en toegankelijk. 

Inleiding:
Wantijschool, behorend bij Nestas-scholengroep is een openbare basisschool met twee 
locaties. De hoofdlocatie bevindt zich op de Staart en telt zo'n 80 leerlingen, de 
nevenlocatie bevindt zich aan de randen van de binnenstad en Reeland en telt zo'n 55 
leerlingen. Beide locatie werken via het Dalton-concept. 

Vervolg:
Nestas heeft besloten om beide locaties samen te voegen op de hoofdlocatie op de Staart. 
Hierdoor ontstaat er één Wantijschool, op één locatie. De belangrijkste reden voor dit 
besluit is dat de instroom op de locatie Noordhove stagneert. Het onderwijsgebouw aan de 
Oranjevrijstaatplein krijgt een nieuwe bestemming. De bestemming wordt binnenkort 
duidelijk.  

Toelichting: 
De beweegredenen van Nestas zijn als volgt. Het organiseren van onderwijs op één locatie 
is beter te realiseren. Het komt de kwaliteit ten goede, heeft positieve financiële gevolgen 
en het personeel kan efficiënter worden ingezet. De locatie Noordhove kampt al jaren met 
een terugloop aan leerlingen. Hierdoor hebben de leerlingen geen optimale leeromgeving 
(weinig leermaatjes). Dit sociale aspect weegt zwaar voor Nestas scholengroep. Daarnaast 
is onderwijs organiseren op zo'n kleine locatie ingewikkeld (qua formatie, kwaliteit en 
financiën). 
In Dordrecht is de instandhoudingsnorm 155 leerlingen, wat betekent dat een zelfstandige 
school zich geen drie jaar lang onder het aantal van 155 leerlingen mag bevinden, anders 
volgt een sluitingsprocedure. De Wantijschool Noordhove is weliswaar geen zelfstandige 
school, maar een dergelijk laag aantal leerlingen geeft wel aan dat het aantal leerlingen 
verbonden aan deze school(locatie) niet op 'gezond' niveau is. In de buurt van de 
Wantijschool Noordhove zijn meerdere basisscholen te vinden: Dordtse Vrije School, 
Repelaer, Statenschool, Bavinckschool, Mühring, Vest, Wereldwijzer, Regenboog. Het 
basisonderwijs blijft dus bereikbaar voor deze buurt. Ook openbaar onderwijs blijft 
bereikbaar met de aanwezigheid van de Statenschool. 

Algemene gevolgen:
- Met ingang van volgend schooljaar zal er één Wantijschool zijn. Nestas neemt zijn 

verantwoordelijkheid als het gaat om vervoer. Oud-leerlingen van de Noordhove 
locatie zullen worden vervoerd naar de Staart;

- Ouders en leerlingen zijn niet verplicht om mee te verhuizen naar de Wantijschool
op de Staart. Nestas zal de leerlingen en ouders ook aanbieden om over te 
stappen naar een andere Nestas school, bijvoorbeeld de Statenschool of de 
Wereldwijzer. Nestas heeft de zorgplicht om dit te doen. Het staat ouders 
overigens vrij om voor een andere (lees: niet-Nestas) school te kiezen; 
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- De schoollocatie aan de Oranje Vrijstaatplein komt vrij; Nestas en Arcade 
(onderwijshuisvesting) hebben verschillende scenario's voor deze locatie 
uitgewerkt. Later wordt bekend welke bestemming deze locatie krijgt;

- Alle personeelsleden blijven verzekerd van hun baan. 

Gevolg t.a.v. het Openbaar onderwijs in Dordrecht:
- De sluiting van de schoollocatie wordt op 15 maart breed gecommuniceerd. Ook 

de gemeenteraad wordt door het schoolbestuur geïnformeerd. De gemeenteraad 
moet immers toezien op voldoende openbaar onderwijs in de stad. Met het 
verdwijnen van deze locatie is dat niet in het geding. Sterker nog, de locatie op de
Staart wordt hiermee versterkt. De Staart heeft twee scholen (één openbare, en 
één Christelijke) in de wijk; 
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