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Beste fractieleden, 

 

 

Op 9 mei 2022 heeft u vragen gesteld betreffende agendapunt 13 van de commissie S&I-

M&B. De vragen welke u stelt hebben betrekking op het advies betreffende de Vrije 

school. Onderstaand treft u de beantwoording aan van de gestelde vragen.  

 

Vraag 1:  
Wat is de capaciteit van de Koalaschool? 
 

Antwoord:  
Het schoolgebouw van de Koalaschool kent een capaciteit van 20 lokalen. Hiervan zijn 9 
lokalen via de huurovereenkomst bestemd voor de Vrije school. Deze worden voldoende 
geacht voor een bereik van 200 leerlingen.  

 
 

Vraag 2:  
Waarom wordt er maar een eenmalige bijdrage voor 100 leerlingen beschikbaar gesteld en 

niet voor 200 leerlingen, dit is immers de eis van het ministerie voor bekostiging van een 

nieuwe school, dat de school binnen 5 jaar moet uitgroeien en 15 jaar het leerlingenaantal 

van 200 moet vasthouden? 

Antwoord:  
De bedragen voor eerste inrichting worden jaarlijks geïndexeerd. In deze is er sprake van 

een vast bedrag en een bedrag per leerling. Op het vast bedrag bestaat recht bij aanvang, 

op het bedrag per leerling bestaat recht nadat deze is ingeschreven.  

Het voert te ver om nu te stellen dat de Vrije school recht heeft op de eerste inrichting van 

200 leerlingen omdat in tijd moet blijken of het leerlingenaantal van 200 wordt bereikt.  

Bijkomend voordeel van het later aanvullend beschikbaar stellen van eerste inrichting is 

dat op dat moment tegen de juiste (geïndexeerde) bedragen beschikbaarstelling kan 

plaatsvinden en dat de raad op dat moment wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen 

van de Vrije school ten aanzien van inschrijving van het aantal leerlingen.  



 

Vraag 3:  
In de Koalaschool worden op de bovenverdieping ook klaslokalen ingericht voor maximaal 
60 Oekraïense kinderen. Welke garanties zijn er dat het bij dit aantal blijft? Komt de vrije 

school hierdoor niet in de knel?, aangezien zij uit moet groeien naar het wettelijk aantal 
leerlingen van 200 in 5 jaar om in aanmerking te blijven komen voor bekostiging en 
huisvesting geregeld vanuit de gemeente. 
 
Antwoord:  
De Vrije school stelt zich in principe open voor inschrijvingen voor de onderbouw. 

Daarmee wordt neveninstroom zoveel als mogelijk voorkomen. Vanuit een natuurlijke 

doorstroom in leeftijd zal de school vanuit de start onderbouw doorgroeien naar 

uiteindelijk een volledige school. De Vrije school begint dus met een gering aantal 

inschrijvingen.  

Door deze manier van instroom is de verwachting dat de het onderwijs aan Oekraïense 

kinderen niet in de knel komt. Het onderwijs aan Oekraïense kinderen welke gehuisvest 

zijn op de voormalige Van Horne Kazerne start volgende week. Het aantal kinderen dat op 

deze locatie onderwijs zal genieten is op dit moment 12. Gestart wordt met één groep.  

Garanties met betrekking tot aantallen kunnen niet worden afgegeven. Het blijft noodzaak 

het aantal inschrijvingen goed te volgen en daar waar nodig op de ontstane situatie te 

anticiperen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Hans Jansen 

Hoofd afdeling OCSW 

 

 

 

 

Bijlagen: n.v.t. 

 

 

 


