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Geachte heer Geldof,

Op 16 juni 2015 organiseerde de wijkraad Vleuten de Meern een thema-avond over onderwijs. Op die avond
werd duidelijk dat zich in de wijken Vleuten de Meern (VdM) en Leidsche Rijn (LR) een bijzonder fenomeen
voordoet in de POVO-procedure. Afgelopen jaar maakten 761 kinderen uit VdM en LR de overstap van PO naar
VO. Daarvan bleven 250 leerlingen in VdM en LR, gingen 431 naar dorpen in de regio en gingen 80 de stad in.
Andersom kwamen 473 leerlingen juist de wijken VdM en LR in; 422 vanuit de stad en 51 vanuit de regio.
Conclusie: er blijft maar 1 op de 3 leerlingen in de wijk en er stromen ongeveer evenveel leerlingen de regio in
als er vanuit de stad de wijk VdM en LR uitstromen. Een vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht gaf aan
dat de gemeente rekening houdt met zo’n 30% uittocht en idem intocht uit omliggende gemeenten. Het
percentage ligt in de wijk VdM en LR dus twee keer zo hoog.
Uit de praktijkverhalen van aanwezige schooldirecteuren bleek dat de uitstroom naar andere gemeenten (die
buiten de Utrechtse PoVo-procedure vallen) tot gevolg heeft dat ouders en scholen bij die andere gemeenten
ook rekening moeten houden met andere overstapprocedures, wat weer tot andere complicaties leidt.
Daarnaast blijkt uit de leerling-prognoses dat er nog een forse groei in de leerlingpopulatie in de wijken
Vleuten de Meern en Leidsche Rijn valt te verwachten. Reeds eind 2017 is er een tekort aan capaciteit voor de
leerlingen in het VO. Hierbij is al rekening gehouden met de nieuwe VO school in Vleuten de Meern en de
maximalisatie van de capaciteit in de huidige scholen. Dit capaciteitstekort loopt op tot 2000 in tien jaar tijd.
De wijkraad Vleuten de Meern vindt deze ontwikkeling van de schoolkeuze van de kinderen in VdM en LR
onwenselijk. Het lijkt ons voor de sociale cohesie, de planning van voorzieningen, de overstapprocedures en de
verkeersveiligheid beter als meer kinderen in de wijk blijven voor hun vervolgonderwijs.
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Daarom adviseren we het College
- om ten eerste goed inzicht te houden in de ontwikkelingen in de leerlingpopulatie.
- Ook adviseren we u om maatregelen te treffen die kinderen en hun ouders kunnen verleiden om in de eigen
wijk te blijven voor Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat wat ons betreft de gemeente in zou moeten
zetten op voldoende investeringen in ruimte voor het onderwijs, zodat huidige scholen beter kunnen worden.
- Daarnaast adviseren we u om samen met de huidige scholen (in Vleuten de Meern en Leidsche Rijn) te kijken
naar mogelijkheden voor uitbreiding zodat huidige scholen in de wijk nog kunnen groeien .
- Verder adviseren wij om op zeer korte termijn te kijken naar de mogelijkheden om nieuwe scholen te
stichten, die eventueel zelfs aantrekkingskracht op de omliggende gebieden zouden kunnen uitoefenen (denk
hierbij o.a. aan een categoraal gymnasium in Leidsche Rijn). Aangezien er volgens de huidige
bestemmingsplannen (bijna) geen locaties voor een school in aanmerkingen komen, is de gemeente uitgaande
van de verwachte capaciteit in 2018 al te laat.
-Een verbetering in de samenwerking van de PoVo procedures tussen de regio Utrecht en de omliggende
regios is ook wenselijk, omdat er een grote groep leerlingen migreert over de regiogrenzen. De huidige
intensieve PoVo samenwerking binnen de regio Utrecht kan als positief voorbeeld dienen.
-Tenslotte adviseren wij om extra onderwijsgelden, die de gemeente in het collegeprogramma heeft vrij
gemaakt, o.a. te investeren in Vleuten de Meern en Leidsche Rijn om (de te stichen) scholen hier
aantrekkelijker te maken?

Namens de Wijkraad Vleuten De Meern,

Laurens Teuben, voorzitter

www.wijkraadvleutendemeern.nl

Hans Scholten

:@wrvdm

:wijkraad vleuten de meern

