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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake opheffing NOVA-tienercollege

Geachte mevrouw Van Vugt,

Bij brief van 17 mei 2022, bij ons ingekomen op 17 mei 2022, heeft u op grond
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie CDA vragen gesteld inzake opheffing NOVA-tienercollege.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Wat is er sinds het positieve berichten en rapporten van een jaar 
geleden veranderd zodat nu besloten is tot opheffing van het 
tienercollege?

Antwoord De gemeente Dordrecht heeft de uitgangspunten van het NOVA 
Tienercollege sympathiek en waardevol gevonden. Vanuit de 
gemeente Dordrecht is geïnformeerd bij schoolbestuur Nestas naar 
een inhoudelijke onderbouwing. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden
over de gehele periode van vier jaar via een onderzoeksbureau. Het 
onderzoeksbureau heeft middels een haalbaarheidsonderzoek 
vastgesteld dat de instroom afgezet tegen de tussentijdse uitstroom 
en het aantal leerlingen dat feitelijk tot en met NOVA 2 onderwijs op 
het NOVA Tienercollege geniet en succesvol afrondt, niet in 
verhouding is met de investering. Voor een onderbouwing verwijzen 
wij naar het antwoord op vraag 4.

Vraag 2. Kunnen de resultaten van het recente onderzoek dat het bestuur heeft
laten doen openbaar gemaakt worden? Kunnen persoonlijke gegevens 
worden afgeschermd om dat mogelijk te maken? Zo nee, dan graag 
een gemotiveerde reactie.

Antwoord De uitkomsten vanuit de rapportage is gedeeld met de 
belanghebbenden. Het ter beschikking stellen van de rapportage is 
een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Vraag 3. Zijn daar nog andere oorzaken aan toe te voegen? Is het mogelijk dat 
er sprake is van nalatig of verwijtbaar handelen waarop kan worden 
ingegrepen?

Antwoord Wij hebben geen afschrift van de brief van het personeel aan het 
bestuur van Nestas ontvangen en vinden dit, vanwege de 
verschillende wettelijke verantwoordelijkheden, een zaak voor het 
schoolbestuur. 
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Het beoordelen van nalatig handelen of verwijtbaar handelen is primair
een taak van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de GMR 
initiatiefrecht om naar eventuele andere oorzaken te zoeken. Het 
besluit om te stoppen met een onderwijsconcept is voor de gemeente 
geen directe aanleiding om vermoedens van nalatig of verwijtbaar 
handelen te hebben. Na contact te hebben gehad met het bestuur van 
Nestas heeft men aangegeven te werken aan alternatieven die ertoe 
moet leiden dat meer leerlingen een passender onderwijsaanbod 
kunnen krijgen. De gemeente Dordrecht blijft de komende tijd hierover
in gesprek met het schoolbestuur als stimulerende, faciliterende en 
verbindende partij.

Vraag 4. Hoe belangrijk vindt u deze vorm van onderwijs voor Dordrecht? Wat 
is/wordt het alternatief voor de kinderen die nu halverwege deze vorm 
van onderwijs zitten en nadelen zullen ondervinden als ze overstappen
naar het reguliere VO (toetsen zoals CITO worden anders 'gewogen' en
geïnterpreteerd)?

Antwoord Het NOVA Tienercollege is een onderwijsconcept dat uitgaat van een 
periode van vier jaar onderwijs om de overgang van het PO naar het 
VO op de breuklijn te dichten. In de praktijk blijkt, na overleg met 
Nestas, dat een groot deel van de leerlingen, ingestroomd in NOVA 7, 
vanuit NOVA 8 uitstroomt in het reguliere VO. Argumenten hiervoor 
zijn met name sociaal emotioneel gerelateerd; niet 'anders/apart' 
willen zijn en met vrienden en vriendinnen in te stromen in de 
brugklas. Met name deze constatering heeft geleid tot het inzicht dat 
het concept in de huidige vorm niet toereikend blijkt. Daarnaast zijn er 
geen overtuigende stijgende cognitieve onderwijsresultaten 
vastgesteld. De sociaal emotionele ontwikkeling laat zich moeilijker 
meten. De investering in expertise, mankracht en middelen zijn zeer 
hoog en niet toereikend in relatie tot de opbrengsten in de brede zin 
en in relatie tot de totale leerlingpopulatie.

Het NOVA Tienercollege neemt geen nieuwe leerlingen meer aan voor 
het schooljaar 2022-2023. De leerlingen behouden de huidige 
onderwijsplaats binnen het regulier onderwijs. Er bestaan meerdere 
mogelijkheden om deze leerlingen te ondersteunen gedurende hun 
basisschoolcarrière. Veel scholen hebben zich in de afgelopen jaren 
(na de start van Nova in 2018) gespecialiseerd in het werken met 
kinderen die 'anders leren' en een 'ruime leerpotentie' hebben, maar 
sociaal emotioneel nog niet rijp zijn, waardoor de ontwikkelruimte niet 
maximaal wordt benut. Die combinatie maakt dat zij met 11-12 jaar, 
zonder passende begeleiding, er nog niet klaar voor zijn om uit te 
stromen in de grote(re) en omvangrijke(re) VO-scholen. Alle scholen 
monitoren de sociale veiligheid van leerlingen en bieden inmiddels 
diverse ondersteunende programma's aan, waarvan het 
overgangsarrangement (PO-VO) het meest relevant is voor deze 
situatie. 

Nestas heeft tevens een aanbod neergelegd om te onderzoeken of 
andere schoolconcepten beter aansluiten bij de specifieke leerlingen. 
Van de huidige scholen van deze leerlingen wordt verwacht dat zij 
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extra inzetten op de handelingsverlegenheid en indien zij vastlopen 
externe expertise te raadplegen. Op deze wijze wordt vanuit 
kansengelijkheid gedacht, niet alleen voor de ouder en leerlingen die 
bereid waren hun kind vanuit groep 6 over te plaatsen naar het 
NOVA Tienercollege, maar voor ieder kind dat gebaat is bij deze 
aanpak.

Vraag 5. Welke mogelijkheden ziet u?
Antwoord Zoals aangegeven zijn wij en blijven wij in gesprek met het 

schoolbestuur om vanuit een stimulerende, faciliterende en 
verbindende rol de opdracht voor passender onderwijs breder vorm te 
geven. Overigens blijven de gesprekken dan niet beperkt tot dit 
schoolbestuur, omdat wij constateren dat er bredere mogelijkheden 
gezocht moeten worden.

Vraag 6. Aan welke 'voorwaarden' moet worden voldaan voordat er kan worden 
ingegrepen?

Antwoord Ervan uitgaande dat het gaat om voorwaarden waarmee de gemeente 
in kan grijpen; deze zijn gering en weggelegd bij de Commissie 
Toezicht op Openbaar Onderwijs (CTOO) van de gemeenteraad en gaat
vooral over het waarborgen van openbaar onderwijs in de gemeente. 
De continuïteit van openbaar onderwijs kan in gevaar komen door het 
opheffen van openbaar onderwijs, door het voeren van risicovol 
financieel beleid en daarmee ongeoorloofd wanbeleid. Aangezien 
openbaar onderwijs niet wordt opgeheven, er geen school wordt 
gesloten (maar een schoolconcept niet wordt gecontinueerd) en er 
geen financiële risico's worden genomen zijn de voorwaarden niet 
aanwezig om in te grijpen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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