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2. Samenvatting van de resultaten 

In totaal hebben 81 ouders meegedaan. Er zijn 68 enquêtes opgehaald aan de schoolpoort. 

Hiervan zijn er 25 afkomstig van de Rode Buut en 43 afkomstig van de Blauwe Buut. Via internet 

zijn er 13 enquêtes binnengekomen, waarvan 7 van de Rode Buut en 6 van de Blauwe Buut. Op 

basis van de resultaten kan gesteld worden dat ouders van de Blauwe Buut negatiever oordelen 

over het samengaan van de beide locaties dan ouders van de Rode Buut. Hoewel bijna alle 

deelnemers op de hoogte zijn van de voorgenomen samenvoeging, voelen ouders zich 

niet goed geïnformeerd. De ouders kiezen duidelijk voor het behoud van twee aparte 

schoolgebouwen. Er is vrijwel geen steun voor vervangende nieuwbouw op een nieuwe 

locatie (6 procent). Bijna alle ouders pleiten voor handhaving van de twee 

schoolgebouwen met grondige renovatie of vervangende nieuwbouw. Veel ouders vinden 

samenvoeging van de scholen op verschillende locaties onacceptabel: bij Zwembad-Oost geldt 

dat voor driekwart, bij de Rode Buut voor tweederde en bij de Blauwe Buut voor 60 procent van 

de ouders. 

 

Ouders waarderen een kleinschalige school dicht in de buurt met veel speelruimte voor 

de kinderen, Een verhuizing naar de Van Beethovenstraat (zwembad-Oost) wordt door 

zo'n driekwart van de ouders gezien als een verslechtering wat betreft schaalgrootte, 

verkeersveiligheid en speelruimte.  

 

Bijna 80 procent van de ouders denkt dat de samenvoeging van de scholen vooral is 

ingegeven door financieel voordeel. Het schoolbestuur heeft de ouders niet goed heeft 

geïnformeerd, heeft geen rekening gehouden met de wensen van ouders en geen eerlijke 

afweging gemaakt: zo denkt tweederde tot driekwart van de ouders. 

 

De SP is voor kleinschalig onderwijs waar de menselijke maat centraal staat. Dit kan het beste 

gerealiseerd worden op scholen die in de buurt staan waar de kinderen wonen. Voor de Rode en 

de Blauwe Buut zijn de prognoses voor het leerlingenaantal stabiel tussen circa 170 en 180 

leerlingen. Daarmee zijn de huidige Rode en Blauwe Buut kleinschalige scholen die uitstekend 

functioneren in de wijken. Grondige renovatie en aanpassingen van beide gebouwen kunnen 

rekenen op steun van de ouders. Hiermee blijft kleinschaligheid behouden en is samenvoeging 

op de Van Beethovenstraat niet nodig. 
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3. Aanleiding voor de enquête 

Stichting Conexus is van plan de Blauwe en de Rode Buut samen te voegen en te herhuisvesten 

op één locatie. Daarmee gaat opnieuw een school in fysieke zin verloren. Sinds het midden van 

de jaren 90 zijn de scholen gefuseerd en hebben één brinnummer. Voor het bestuur is daarom 

sprake van ‘één school’ met twee locatievestigingen. Voor ouders en leerkrachten zijn het 

gewoon twee aparte scholen met ieder een duidelijke functie in de wijk. Een primaire 

wijkvoorziening waar kinderen veilig en dichtbij huis onderwijs krijgen. In de Gelderlander van 9 

april stond verder te lezen dat medezeggenschapsraden en ouderverenigingen akkoord zijn. 

Enige nuancering is op zijn plaats: deze organen zijn geïnformeerd door de directie en het 

bestuur, zij hebben geen zeggenschap in deze. Aan de uitkomsten van het zogenaamde 

onafhankelijke onderzoek door het bestuur van Conexus wordt getwijfeld. Verontruste ouders 

hebben contact opgenomen met de SP. Naar aanleiding van deze contacten heeft de SP op 14 

april schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W (Bijlage 1). Op maandag 22 juni 

hebben ouders van de Rode en de Blauwe Buut aan verantwoordelijk wethouder Kunst 200 

handtekeningen aangeboden tegen het samenvoegen van de school op één locatie. Hoewel 

alles er op wijst dat ouders tegen samenvoeging zijn van de twee scholen, is de onrust 

aanleiding geweest om het precies uit te zoeken. 

 

4. Opzet van dit rapport 

Dit rapport zal beginnen met opzet van het onderzoek. Daarna zullen de verschillende vragen 

worden behandeld en de resultaten per vraag worden weergegeven. Tot slot zullen enkele 

conclusies worden getrokken. 

 

5. Onderzoeksopzet 

Zoals aangegeven is het contact met ouders aanleiding geweest om schriftelijke vragen te 

stellen aan het college van B&W. Door middel van de enquête onder de ouders hoopt de SP een 

beter beeld te krijgen van de mening van de ouders en hun wensen. Aan de ouders zijn zeven 

vragen gesteld. De enquête is afgenomen bij de schoolpoort van de Rode Buut (Hugo de 

Grootstraat) en de Blauwe Buut (Molukkenstraat). Daarnaast konden ouders die geen tijd 

hadden, de enquête via internet invullen. De enquête is als Bijlage 2 toegevoegd. In totaal 

hebben 81 ouders meegedaan. Er zijn 68 enquêtes opgehaald aan de schoolpoort. Hiervan zijn 

er 25 afkomstig van de Rode Buut en 43 afkomstig van de Blauwe Buut. Via internet zijn er 13 

enquêtes binnengekomen, waarvan 7 van de Rode Buut en 6 van de Blauwe Buut. 

 

6. Resultaten 

Ouders is gevraagd op welke school de kinderen zitten en in welke groep. Op basis van het 

onderscheid (Rode of Blauwe Buut) is bij de verwerking van de enquêtes een uitsplitsing te 

maken. Hierdoor kunnen per locaties conclusies getrokken worden. Tabel 1 geeft de verdeling 

per locatie weer en tabel 2 de verdeling van kinderen per groep als totaal en per locatie. 

 

School Aantal deelnemers Percentage 

Rode Buut (Hugo de Grootstraat) 32 39,5 % 

Blauwe Buut (Molukkenstraat) 49 60,5 % 

Totaal 81 100,0 % 

Tabel 1: Aantal deelnemende ouders per locatie 
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 Groep 

 

Totaal 

 

Rode Buut  

(Hugo de Grootstraat) 

Blauwe Buut  

(Molukkenstraat) 

1 32,1 % 46,9 % 22,4 % 

2 34,6 % 18,8 % 44,9 % 

3 18,5 % 21,9 % 16,3 % 

4 17,3 % 12,5 % 20,4 % 

5 21,0 % 6,2 % 30,6 % 

6 17,3 % 15,6 % 18,4 % 

7 9,9 % 15,6 % 6,1 % 

8 11,1 % 9,4 % 12,2 % 

Totaal 161,7 % 146,9 % 171,4 % 

Tabel 2: Verdeling van de kinderen per groep, in totaal en per locatie 

 

6.1 Op de hoogte van de samenvoeging 

Allereerst is de ouders gevraagd of zij op de hoogte zijn van de voorgenomen samenvoeging 

van de Rode en Blauwe Buut. Van de deelnemende ouders zijn bijna alle ouders op de hoogte, 

zoals tabel 3 duidelijk maakt. 

 

Op de hoogte 

Ja 97,5 % 

Nee 2,5 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 3: Aantal ouders dat op de hoogte is van de voorgenomen samenvoeging 

 

6.2 Oordeel over aspecten van samenvoeging 

Het huidige plan is om de Rode en de Blauwe Buut samen te voegen op de Van 

Beethovenstraat (waar nu zwembad Oost zich bevindt). Als de scholen samen gaan, wordt het 

aantal beschikbare vierkante meters minder dan bij de twee aparte locaties. Dit gaat ten koste 

van de speelruimte voor de kinderen. Bovendien zullen kinderen verder van hun school af 

wonen en drukke verkeerswegen moeten oversteken zoals de Groesbeekseweg, 

Heyendaalseweg, Daalseweg en Berg en Dalseweg. Ouders is daarom gevraagd een oordeel te 

geven of de locatie van Beethovenstraat beter, iets beter, hetzelfde als nu, iets slechter of 

slechter is met betrekking tot verkeersveiligheid, schaalgrootte, opleiding/ opvoeding, toezicht en 

speelruimte. Hieronder per onderwerp de resultaten. 

 

6.2.1 Verkeersveiligheid 

Meer dan 70 procent van de deelnemende ouders denkt dat de verkeersveiligheid (iets) slechter 

wordt door samenvoeging op de Van Beethovenstraat. Meer dan 10 procent denkt dat deze het 

zelfde blijft en minder dan 10 procent verwacht dat dit beter wordt. In tabel 4 is een exacte 

verdeling opgenomen. 
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Verkeersveiligheid 
 

beter 9,9 % 

iets beter 4,9 % 

hetzelfde als nu 12,3 % 

iets slechter 6,2 % 

slechter 66,7 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 4: Oordeel van ouders over verkeersveiligheid 

 

6.2.2 Schaalgrootte 

Wat betreft de schaalgrootte van één school aan de Van Beethovenstraat oordeelt meer dan 80 

procent van de ouders dat dit (iets) slechter zal zijn ten opzichte van de huidige situatie. Iets 

minder dan 10 procent verwacht dat het hetzelfde als nu zal zijn. Nog geen 10 procent van de 

deelnemende ouders denkt dat het (iets) beter zal worden, zoals uit de resultaten in tabel 5 blijkt. 

 

Schaalgrootte 
 

beter 4,9 % 

iets beter 2,5 % 

hetzelfde als nu 9,9 % 

iets slechter 14,8 % 

slechter 67,9 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 5: Oordeel van ouders over schaalgrootte 

 

6.2.3 Opleiding/ Opvoeding 

Samenvoeging op één locatie heeft ook gevolgen voor de kinderen, hun opleiding en opvoeding 

zal veranderen. Dit is van invloed op het pedagogisch klimaat op school. Daarom is ouders ook 

hier naar gevraagd. Rond de 40 procent van de ouders verwacht dat dit het zelfde zal blijven als 

er één locatie komt. Iets meer dan een kwart van de ouders denkt dat het slechter is voor hun 

kind, zoals uit tabel 6 blijkt. Hier is geen eenduidig resultaat waar te nemen. 

 

Opleiding/ Opvoeding 

beter 3,7 % 

iets beter 14,8 % 

hetzelfde als nu 40,7 % 

iets slechter 27,2 % 

slechter 13,6 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 6: Oordeel van ouders over pedagogisch klimaat 

 

6.2.4 Toezicht 

Als een school verder van ouders af komt, heeft dit ook gevolgen voor de mate waarin ouders 

toezicht kunnen houden op hun kind. Daarom is de ouders gevraagd hier een oordeel over te 

vellen. Bijna tweederde van de deelnemers verwacht dat toezicht (iets) slechter is uit te voeren 

bij samenvoeging op de Van Beethovenstraat, terwijl nog geen 5 procent denkt dat dit iets beter  

zal worden, zoals tabel 7 weergeeft. 
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Toezicht 

beter 0,0 % 

iets beter 4,9 % 

hetzelfde als nu 30,9 % 

iets slechter 37,0 % 

slechter 27,2 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 7: Oordeel van ouders over toezicht 

 

6.2.5 Speelruimte 

De samenvoeging op de Van Beethovenstraat gaat ten koste van speelruimte voor kinderen. De 

huidige scholen hebben een oppervlakte van 7.049 m2; de nieuwe school komt tot 4.820 m2. 

Door efficiëntie kan ruimte gewonnen worden, maar tegenwoordig worden scholen 

multifunctioneel gebouwd, wat extra ruimte vraagt. Dit betekent dat speelruimte voor kinderen 

verloren gaat, terwijl dit belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is ouders 

gevraagd naar een oordeel over de speelruimte op één locatie. Bijna 80 procent van de ouders 

vreest dat het (iets) slechter zal worden, bijna 20 procent denkt dat het hetzelfde zal blijven, 

terwijl een enkele ouder verbetering ziet. Tabel 8 geeft een exacte verdeling weer. 

 

Speelruimte 

beter 1,2 % 

iets beter 0,0 % 

hetzelfde als nu 19,8 % 

iets slechter 16,0 % 

slechter 63,0 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 8: Oordeel van ouders over speelruimte 

 

6.3 Alternatieven 

Door het schoolbestuur is gekeken naar verschillende mogelijkheden. Zo is onderzocht of beide 

gebouwen grondig gerenoveerd en aangepast kunnen worden, is bekeken of vervangende 

nieuwbouw op beide locaties mogelijk is en of gezamenlijke nieuwbouw op één nieuwe locatie 

mogelijk is. Het schoolbestuur heeft de voorkeur voor deze laatste optie, waarna de locatie aan 

de Van Beethovenstraat is genoemd. Ruim 70 procent van de ouders ziet liever dat de 

bestaande gebouwen grondig worden gerenoveerd en aangepast. Samen met vervangende 

nieuwbouw op beide locaties is dit goed voor 90 procent van de antwoorden. De ouders kiezen 

duidelijk voor het behoud van twee aparte schoolgebouwen. In tabel 9 is een exacte verdeling 

van de antwoorden opgenomen. 

 

Alternatieven 

beide gebouwen grondig renoveren en aanpassen 72,8 % 

vervangende nieuwbouw op beide locaties 17,3 % 

vervangende gezamenlijke nieuwbouw op een nieuwe locatie 6,2 % 

weet niet/geen antwoord 9,9 % 

Totaal 106,2 % 

Tabel 9: Voorkeur voor alternatieven door ouders 
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6.4 Stellingen over het schoolbestuur 

De SP heeft de ouders in de enquête een aantal stellingen voorgelegd over hoe het 

schoolbestuur is omgegaan met de voorgenomen samenvoeging. Het gaat dan om de 

verstrekking van informatie aan de ouders, het betrekken van ouders en het afwegen van 

alternatieven. Vervolgens is ouders gevraagd om een oordeel, namelijk of het een redelijke wens 

is van het schoolbestuur om beide scholen samen te voegen en of samenvoeging is ingegeven 

door financieel voordeel. Ouders konden reageren met helemaal eens, eens, neutraal, oneens, 

helemaal oneens. Hieronder de resultaten per stelling.  

 

6.4.1 Informatie 

De eerste stelling luidde als volgt: Het schoolbestuur/schooldirectie heeft u goed geïnformeerd 

over de samenvoeging van beide scholen. Bijna tweederde van de ouders geeft aan het hier 

(helemaal) oneens mee te zijn, ongeveer een kwart staat hier neutraal tegenover, terwijl nog 

geen 15 procent het hier (helemaal) eens mee is. In tabel 10 de exacte verdeling van de 

antwoorden. 

 

Informatie aan ouders 

helemaal eens 4,9 % 

eens 7,4 % 

neutraal 24,7 % 

oneens 27,2 % 

helemaal oneens 35,8 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 10: Goed geïnformeerd over samenvoeging 

 

6.4.2 Wensen ouders 

Veranderingen op school hebben gevolgen voor de kinderen die op school zitten. Daarom is het 

van belang dat ouders betrokken worden en zich betrokken voelen bij veranderingen. De SP 

legde daarom de volgende stelling voor: Het schoolbestuur heeft goed geluisterd naar de 

wensen van ouders. Bijna driekwart van de ouders is het hier (helemaal) mee oneens, 20 

procent van de ouders staat hier neutraal tegenover en nog geen 10 procent is het hier 

(helemaal) mee eens, zoals uit tabel 11 blijkt. 

 

Wensen ouders 

helemaal eens 3,7 % 

eens 3,7 % 

neutraal 19,8 % 

oneens 18,5 % 

helemaal oneens 54,3 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 11: Geluisterd naar wensen van ouders 

 

6.4.3 Afweging alternatieven 

Zoals uit de enquête blijkt zijn de meeste ouders voor grondige renovatie en het aanpassen van 

de huidige gebouwen. Als de indruk bestaat dat niet geluisterd wordt naar de wensen van de 

ouders, kunnen ouders ook de indruk hebben dat het schoolbestuur geen eerlijke afweging van 
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de alternatieven heeft gemaakt. Vandaar de stelling: Het schoolbestuur heeft alle alternatieven 

eerlijk tegen elkaar afgewogen. Meer dan tweederde van de deelnemende ouders is het hier 

(helemaal) mee oneens. Iets meer dan 20 procent van de ouders staat neutraal tegenover deze 

stelling, terwijl nog geen 10 procent het er (helemaal) mee eens is. De verdeling is in tabel 12 

opgenomen. 

 

Afweging alternatieven 

helemaal eens 3,7 % 

eens 6,2 % 

neutraal 21,0 % 

oneens 21,0 % 

helemaal oneens 48,1 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 12: Eerlijke afweging van alternatieven 

 

6.4.4 Samenvoeging is een redelijke wens 

De vierde stelling luidt als volgt: Het is van het schoolbestuur een redelijke wens om beide 

scholen samen te voegen. Op deze stelling reageren ouders verdeeld. Bijna de helft geeft aan 

het hier (helemaal) oneens mee te zijn. Bijna 30 procent staat hier neutraal tegenover en een 

kwart is het hier (helemaal) mee eens. Meer ouders zijn negatief gestemd dan positief. Tabel 13 

geeft de resultaten weer. 

 

Samenvoeging redelijke wens 

helemaal eens 7,4 % 

eens 18,5 % 

neutraal 27,2 % 

oneens 27,2 % 

helemaal oneens 19,8 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 13: Redelijke wens van het schoolbestuur om scholen samen te voegen 

 

6.4.5 Financieel voordeel 

Enkele jaren geleden hebben schoolbesturen de mogelijkheid gekregen om zelf verantwoordelijk 

te worden voor de huisvesting (de zogenaamde doordecentralisatie). De SP heeft toen gesteld 

dat deze regeling niet misbruikt zou moeten worden door schoolbesturen door twee dure 

schoolterreinen te verkopen en één goedkoop terrein terug te kopen. Het heeft er de schijn van 

dat hier sprake van is bij de samenvoeging van de Rode en Blauwe Buut. Daarom de stelling: 

De samenvoeging van beide scholen is vooral ingegeven door financieel voordeel. Bijna 80 

procent van de ouders is het met deze stelling (helemaal) eens. Bijna 15 procent staat neutraal 

tegenover de stelling, terwijl net iets meer dan 6 procent het hier (helemaal) mee oneens is. 

Tabel 14 laat de precieze verdeling zien. 

 

 

 

 



 

SP fractie Nijmegen Samenvoeging De Buut           11 

Samenvoeging uit financieel voordeel 

helemaal eens 46,9 % 

eens 32,1 % 

neutraal 14,8 % 

oneens 2,5 % 

helemaal oneens 3,7 % 

Totaal 100,0 % 

Tabel 14: Samenvoeging vanwege financieel voordeel  

 

6.5 Wenselijkheid van samenvoeging 

De hamvraag is in hoeverre ouders samenvoeging steunen. Ook hier zijn verschillende opties 

mogelijk. Gevraagd is aan de ouders in hoeverre samenvoeging acceptabel is op de Van 

Beethovenstraat, bij de Rode Buut, bij de Blauwe Buut of dat samenvoeging onwenselijk is. 

Ouders konden reageren met helemaal eens, eens, neutraal, oneens, helemaal oneens. 

Hieronder de resultaten per stelling. Ook hierbij zijn tabellen opgenomen waarin een uitsplitsing 

per locatie is gemaakt. 

 

6.5.1 Van Beethovenstraat 

Bijna driekwart van de ouders ziet samenvoeging op de Van Beethovenstraat niet zitten, want op 

de stelling Samenvoeging van beide scholen op de Van Beethovenstraat (nu Zwembad Oost) is 

voor mij acceptabel gaf meer dan driekwart aan het hier (helemaal) oneens mee te zijn. Met 

name de ouders van de Blauwe Buut zijn uitgesproken negatief over deze locatie, zoals uit tabel 

15 blijkt. Ongeveer 10 procent staat neutraal tegenover samenvoeging op de Van 

Beethovenstraat en ongeveer 10 procent is het er (helemaal) mee eens. 

 

Samenvoeging op de Van Beethovenstraat 

 
Totaal 

Rode Buut  
(Hugo de Grootstraat) 

Blauwe Buut  
(Molukkenstraat) 

helemaal eens 4,9 % 9,4 % 2,0 % 

eens 7,4 % 18,8 % 0,0 % 

neutraal 11,1 % 15,6 % 8,2 % 

oneens 34,6 % 31,2 % 36,7 % 

helemaal oneens 42,0 % 25,0 % 53,1 % 

Totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabel 15: Samenvoeging op de Van Beethovenstraat 

 

6.5.2 Samenvoeging bij de Rode Buut 

Ouders is gevraagd te reageren op de stelling: Samenvoeging van beide scholen bij de Rode 

Buut (Hugo de Grootstraat) is voor mij acceptabel. Tweederde van de ouders is (helemaal) 

tegen samenvoeging bij de Rode Buut en nog geen 20 procent het er (helemaal) mee eens is. 

Hier is het vooral van belang de reacties per locatie te bekijken. Ouders van de Rode Buut zijn 

niet uitgesproken voor samenvoeging bij de Rode Buut, terwijl 90 procent van de ouders van de 

Blauwe Buut het hier (helemaal) mee oneens is. Samenvoeging bij de Rode Buut lijkt dus nog 

minder bespreekbaar dan op de Van Beethovenstraat. Tabel 16 geeft de resultaten weer. 
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Samenvoeging bij Rode Buut 

  Totaal 
Rode Buut 
(Hugo de Grootstraat) 

Blauwe Buut  
(Molukkenstraat) 

helemaal eens 6,2 % 12,5 % 2,0 % 

eens 12,3 % 28,1 % 2,0 % 

neutraal 14,8 % 28,1 % 6,1 % 

oneens 19,8 % 15,6 % 22,4 % 

helemaal oneens 46,9 % 15,6 % 67,3 % 

Totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Tabel 16: Samenvoeging bij de Rode Buut 

 

6.5.3 Samenvoeging bij de Blauwe Buut 

Ouders is gevraagd te reageren op de stelling: Samenvoeging van beide scholen bij de Blauwe 

Buut (Molukkenstraat) is voor mij acceptabel. Hier is meer dan 60 procent van de ouders het 

(helemaal) mee oneens. Iets meer dan 20 procent staat hier neutraal tegenover en iets meer 

dan 15 procent is het hier (helemaal) mee eens. Ook hier is het vooral van belang de reacties 

per locatie te bekijken. Bijna tweederde van de ouders van de Blauwe Buut is het (helemaal) 

oneens met deze stelling. Ook de helft van de ouders van de Rode Buut is het (helemaal) 

oneens met deze stelling. Ouders van de Rode Buut zijn minder negatief over een 

samenvoeging bij de Blauwe Buut dan dat ouders van de Blauwe Buut zijn over samenvoeging 

bij de Rode Buut. Tabel 17 geeft de resultaten weer. 

 

Samenvoeging bij Blauwe Buut 

  
 Totaal 

Rode Buut 
(Hugo de Grootstraat) 

Blauwe Buut  
(Molukkenstraat) 

helemaal eens 6,2 % 9,4 % 4,1 % 

eens 9,9 % 9,4 % 10,2 % 

neutraal 22,2 % 25,0 % 20,4 % 

oneens 21,0 % 21,9 % 20,4 % 

helemaal oneens 40,7 % 34,4 % 44,9 % 

Totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabel 17: Samenvoeging bij de Blauwe Buut 

 

6.5.4 Samenvoeging onwenselijk 

Gezien bovenstaande resultaten is het van belang te weten of samenvoeging überhaupt wel 

wenselijk is volgens ouders. Vandaar de stelling: Samenvoeging van beide scholen is 

onwenselijk. Meer dan 60 procent van alle ouders is het (helemaal) eens met deze stelling. Bijna 

20 procent van de ouders staat neutraal tegenover deze stelling en iets meer dan 20 procent is 

het (helemaal) eens met de stelling. Bijna 80 procent van de ouders van de Blauwe Buut is het 

(helemaal) eens met de stelling. Tien procent van de ouders oordeelt neutraal en iets meer dan 

10 procent is het er (helemaal) mee eens. De ouders van de Rode Buut reageren meer verdeeld 

op de stelling. Meer dan éénderde van deze ouders is het (helemaal) eens met de stelling, 

minder dan éénderde staat er neutraal tegenover en éénderde is het (helemaal) oneens met de 

stelling. In tabel 18 is de verdeling per locatie weergegeven. 
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Samenvoeging onwenselijk 

  
 Totaal 

Rode Buut 
(Hugo de Grootstraat) 

Blauwe Buut  
(Molukkenstraat) 

helemaal eens 48,1 % 28,1 % 61,2 % 

eens 13,6 % 9,4 % 16,3 % 

neutraal 17,3 % 28,1 % 10,2 % 

oneens 9,9 % 18,8 % 4,1 % 

helemaal oneens 11,1 % 15,6 % 8,2 % 

Totaal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabel 18: Samenvoeging onwenselijk 

 

7. Opmerkingen van ouders 

In Bijlage 3 zijn alle opmerkingen van de ouders opgenomen. Deze zijn overwegend tegen het 

samengaan van de beide scholen. Hieronder enkele veelzeggende opmerkingen. 

 

Alles moet steeds maar groter en meer, het kleinschalige wordt een voor een van de kaart 

geveegd omdat alles helaas gericht is op belang van het geld. Waar blijft het kind, de toekomst. 

 

De scholen vervullen een wijkfunctie en deze zou moeten blijven bestaan. Daarnaast is de 

ruimte in en buiten de gebouwen  groot, hetgeen voor kinderen erg fijn  is. 

 

Ik denk dat er weinig keus is omdat het financiële aspect voor iedereen dwingend is. Ik vind een 

financieel gezonde school ook belangrijk. Ik vind een nieuwe school op een nieuwe locatie (en 

wat groter) geen probleem als er ook voldoende speelruimte is. 

 

8. Conclusies 

Met deze enquête is een goed beeld ontstaan van de wensen van de ouders van beide locaties.  

Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat ouders van de Blauwe Buut negatiever 

oordelen over het samengaan van de beide locaties dan ouders van de Rode Buut. Hoewel bijna 

alle deelnemers op de hoogte zijn van de voorgenomen samenvoeging, voelen ouders zich niet 

goed geïnformeerd. De ouders kiezen duidelijk voor het behoud van twee aparte 

schoolgebouwen. Ruim 70 procent van de ouders ziet liever dat de bestaande gebouwen 

grondig worden gerenoveerd en aangepast. Samen met vervangende nieuwbouw op beide 

locaties is dit goed voor 90 procent van de antwoorden.  

 

De SP is voor kleinschalig onderwijs waar de menselijke maat centraal staat. Dit kan het beste 

gerealiseerd worden op scholen die in de buurt staan waar de kinderen wonen. Voor de Rode en 

de Blauwe Buut zijn de prognoses voor het leerlingenaantal stabiel tussen circa 170 en 180 

leerlingen. Daarmee zijn de huidige Rode en Blauwe Buut kleinschalige scholen die uitstekend 

functioneren in de wijken. Grondige renovatie en aanpassingen van beide gebouwen kunnen 

rekenen op steun van de ouders. Hiermee blijft kleinschaligheid behouden en is samenvoeging 

op de Van Beethovenstraat niet nodig.  
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Bijlage 1: Schriftelijke vragen SP fractie aan college van B&W 

 

Nijmegen, 14 april 2009 

 

 

Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen 

Van:  Bert Velthuis, SP-fractie Nijmegen 

Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 39 van het reglement van orde 

Onderwerp: De Rode en Blauwe Buut 

 

Geacht College, 

 

Stichting Conexus is van plan de Blauwe en de Rode Buut samen te voegen en te herhuisvesten 

op één locatie. Daarmee gaat opnieuw een school in fysieke zin verloren. Sedert het midden van 

de jaren 90 zijn de scholen gefuseerd en hebben één brinnummer. Voor het bestuur derhalve 

‘één school’ met twee locatievestigingen. Voor ouders en leerkrachten gewoon twee aparte 

scholen met ieder een duidelijke functie in de wijk. Een primaire wijkvoorziening waar kinderen 

veilig en dichtbij huis onderwijs krijgen. 

 

Tijdens de debatten over de doordecentralisatie heeft de SP al laten weten dat deze regeling 

niet misbruikt zou moeten worden door schoolbesturen door twee dure schoolterreinen te 

verkopen en één goedkoop terrein terug te kopen. Schoolbesturen zouden zich niet moeten 

gaan gedragen als projectontwikkelaars maar zich primair moeten bezig houden met onderwijs. 

 

In de Gelderlander van 9 april stond verder te lezen dat medezeggenschapsraden en 

ouderverenigingen akkoord zijn. Enige nuancering is op zijn plaats: deze organen zijn 

geïnformeerd door de directie en het bestuur, zij hebben geen zeggenschap in deze. Het is 

echter wel duidelijk dat veel ouders zich ongerust maken. Aan de uitkomsten van het 

zogenaamde onafhankelijke onderzoek door het bestuur van Conexus wordt getwijfeld. 

 

De SP wil u het volgende vragen:  

1. De Blauwe en de Rode Buut zijn de eerste scholen die gebruik maken van de 

mogelijkheden van de doordecentralisatie. Weet u of er in de nabije toekomst plannen zijn 

om op deze wijze nog meer scholen samen te voegen en daarmee scholen te laten 

verdwijnen?  

2. Vindt u dat scholen een wijkfunctie kunnen hebben en dat deze functie belangrijk is? Gaat 

de functie van “hart van de wijk” niet verloren? Vindt u wijkparticipatie niet belangrijk of 

hebben scholen daar geen functie in? 

3. Een wijkschool ligt altijd op loopafstand. Nu moeten de meeste kinderen 2 drukke 

verkeerswegen oversteken: Heyendaalseweg en Groesbeekseweg of Daalseweg en Berg 

en Dalseweg. Bent u het met ons eens dat daarmee de veiligheidsrisico’s vergroot worden 

4. De Rode en Blauwe Buut bieden ieder openbaar onderwijs aan. De scholen liggen 1600 

meter uit elkaar en zorgen voor redelijk gespreid aanbod van openbaar onderwijs. In 

dezelfde buurt waar nu het zwembad ligt wordt op 700 meter afstand reeds openbaar 

onderwijs aangeboden ( De Muze, Dommer van Poldersveldtweg 122, een vroegere partner 

van de Rode Buut). De huidige afstanden van de scholen tot De Muze bedragen 1400 
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respectievelijk 1200 meter. Vindt u deze concentratie wenselijk? Is de huidige situatie qua 

spreiding niet veel meer ideaal dan de eventuele nieuwe situatie?  

5. De huidige scholen hebben een oppervlakte van 7049 m2; de nieuwe school komt tot 4820 

m2. Door efficiëntie zal zeker een en ander gewonnen kunnen worden, anderzijds zal het 

ons niet bevreemden dat de nieuwe school een multifunctioneel gebouw wordt waardoor er 

ook weer veel vierkante meters verloren zullen gaan. De totale speelruimte zal per kind 

ongetwijfeld veel minder zijn, terwijl vriend en vijand het er over eens is dat speelplaatsen 

een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van het kind (zie hiervoor bijvoorbeeld: 

http://www.henkclaessen.nl/data/10.%20Speelruimte%20op%20het%20schoolplein.pdf  

Kunt u aangeven hoeveel speelruimte verloren gaat? Vindt u dit een verantwoorde 

ontwikkeling? Is gemeente of schoolbestuur bereid meer grond aan te kopen van 

belendende eigenaren? 

6. Door het samenvoegen van twee kleinere scholen tot één grote school wordt de 

kleinschaligheid en de menselijke maat wederom opgeofferd aan idealen van economisch 

gewin. Vindt u deze ontwikkeling wenselijk?  

7. Levert de nieuwe locatie geen onbeheersbare verkeersproblematiek op? De huidige 

verkeerssituatie bij het zwembad is verre van ideaal. De omgeving aldaar is nauwelijks 

ingericht om grote verkeersstromen aan te kunnen. Brengt dit geen onnodige 

veiligheidsrisico’s met zich mee? 

 

 

Namens de SP-fractie,   

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bert Velthuis 
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Bijlage 2: De enquête 

 

Enquête over wenselijkheid van samengaan Rode en Blauwe Buut  

 

Het schoolbestuur Conexus is van plan om de Rode en de Blauwe Buut onder één dak samen te 

brengen. Beide scholen vervullen nu een zelfstandige functie in de wijken Galgenveld, Altrade 

en Hunnerberg. Dit deel van Nijmegen wordt doorsneden door drukke wegen als de 

Groesbeekseweg, Heyendaalseweg, Daalseweg en de Berg en Dalseweg.  

 

De toekomstige school is gepland op de plaats van zwembad Oost (Van Beethovenstaat), een 

veel kleinere plek voor een veel grotere school.  

 

De prognoses voor het leerlingenaantal zijn stabiel tussen circa 170 en 180 leerlingen. Daarmee 

zijn de huidige Rode en Blauwe Buut kleinschalige scholen die uitstekend functioneren in de 

wijken.  

 

 

1. Bent u op de hoogte van de voorgenomen samenvoeging van de Rode en de Blauwe Buut?  

0 Ja 

0  Nee 

 

2. Op welke school zit uw kind (/kinderen)? 

0 Rode Buut (Hugo de Grootstraat) 

0 Blauwe Buut (Molukkenstraat) 

 

3. In welke groep zit uw kind (/kinderen)?  

(meerdere antwoorden mogelijk)  

0 1  0 5 

0 2  0 6 

0 3  0 7 

0 4  0 8 

 

4. Hoe beoordeelt u de geplande verhuizing naar de Van Beethovenstraat (nu zwembad Oost) 

en samenvoeging van beide scholen voor uw kind wat betreft volgende onderwerpen: 

  

Beter 

Iets  

beter 

 

Neutraal 

Iets  

slechter 

 

Slechter 

verkeersveiligheid (oversteken drukke wegen)      

schaalgrootte (de school wordt bijna twee 

keer zo groot) 

     

opleiding/opvoeding van uw kind 

(pedagogisch klimaat) 

     

toezicht op uw kind      

speelruimte voor uw kind      
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5. Het schoolbestuur heeft verschillende alternatieven onderzocht. Welke alternatief heeft uw 

voorkeur? 

0 beide gebouwen grondig renoveren en aanpassen 

0 vervangende nieuwbouw op beide locaties 

0 vervangende gezamenlijke nieuwbouw op een nieuwe locatie 

0 weet niet/geen antwoord 

 

6. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen over het schoolbestuur:  

 helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

Het schoolbestuur heeft u goed 

geïnformeerd over de samenvoeging van 

beide scholen 

     

Het schoolbestuur heeft goed geluisterd 

naar de wensen van ouders 

     

Het schoolbestuur heeft alle alternatieven 

eerlijk tegen elkaar afgewogen 

     

Het is van het schoolbestuur een redelijke 

wens om beide scholen samen te 

voegen 

     

De samenvoeging van beide scholen is 

vooral ingegeven door financieel 

voordeel 

     

 

7. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen met betrekking tot de 

samenvoeging van de twee scholen: 

 helemaal 

eens 
eens neutraal oneens 

helemaal 

oneens 

Samenvoeging van beide scholen op de 

Van Beethovenstraat (nu zwembad 

Oost) is voor mij acceptabel 

     

Samenvoeging van beide scholen bij de 

Rode Buut (Hugo de Grootstraat) is 

voor mij acceptabel  

     

Samenvoeging van beide scholen bij de 

Blauwe Buut (Molukkenstraat) is voor 

mij acceptabel 

     

Samenvoeging van beide scholen is 

onwenselijk 

     

 

8. Heeft u nog vragen of opmerkingen? 

 



 

SP fractie Nijmegen Samenvoeging De Buut           18 

Bijlage 3: Opmerkingen van ouders 

 

• Wij hebben destijds bewust gekozen voor een kleinschalige buurtschool! Het verdwijnen 

van de (Blauwe) Buut zou een verlies voor de wijk zijn. 

• Alles moet steeds maar groter en meer, het kleinschalige wordt een voor een van de kaart 

geveegd omdat alles helaas gericht is op belang van het geld. Waar blijft het kind, de 

toekomst. 

• Als lid van het comité betrokken ouders ben ik blij met deze actie. Dank voor jullie inzet. 

• Beste SP,  Het is voor mij onacceptabel dat bij behoud van beide locaties een 

schoolbestuur geld moet toeleggen voor het beheer van twee schoolgebouwen in een rijke 

wijk als Nijmegen Oost. Daarnaast zie ik vele voordelen in een iets grotere school.  

• De scholen vervullen een wijkfunctie en deze zou moeten blijven bestaan. Daarnaast is de 

ruimte in en buiten de gebouwen  groot, hetgeen voor kinderen erg fijn  is. 

• De school zorgt voor samenhang in de wijk. De prachtige speelplaats verdwijnt, 

appartementen zullen verrijzen, dus verarming van de wijk. Belangen van ouders en 

kinderen tellen niet mee. 

• Een nieuw gebouw, maar vooral een dynamisch nieuw team met als doel om kinderen echt 

iets te leren lijkt me prima. Ook als de samenvoeging niet doorgaat pleit ik voor vernieuwing, 

maar vooral onderwijs inhoudelijk. 

• Fijn dat jullie dit doen. Succes met deze actie. 

• Graag blijven we hier een leuke kleine school en overzichtelijk. 

• Graag een groene buut met bso, kdv, voorzieningen voor buurt en school in parkachtige 

groene omgeving die gebruikt kan worden voor buurt en school op het terrein van zwembad 

oost en omliggende terreinen, waarbij de wijk wordt afgesloten voor auto's om het 

• Het behoud van de school in de wijk is noodzakelijk en het behoud van de speeltuin/ groen/ 

ontmoetingsplek. Dit is duidelijk een wijkgebonden functie. 

• Het proces wat betreft overleg met MR en GMR is niet goed verlopen. Feitelijk heeft de 

GMR (slechts 5 ouders van 29 scholen) geen advies gegeven. 

• Het zou fijn zijn als beide scholen aangepast en gerenoveerd worden en dus kleinschalig 

blijven. 

• Ik ben zeer ontevreden over de wijze waarop het schoolbestuur heeft geopereerd. Met 

name omdat de mening van de ouders weliswaar is gehoord, een heel duidelijk beeld liet 

zien (grote meerderheid tegen samenvoeging), maar vervolgens hebben wij daar niets van 

teruggezien. 

• Ik denk dat beide scholen weer zelfstandig moeten worden om zo de nodige financiering 

rond te krijgen. Conexus moet hiervoor een aanvraag doen bij het ministerie van onderwijs.  

Beter nu investeren in kleinschalig onderwijs, dan straks in jeugdzorg!! 

• Ik denk dat er weinig keus is omdat het financiële aspect voor iedereen dwingend is. Ik vind 

een financieel gezonde school ook belangrijk. Ik vind een nieuwe school op een nieuwe 

locatie (en wat groter) geen probleem als er ook voldoende speelruimte is. 

• Ik heb als ouder deelgenomen aan een vergadering waarbij door een onafhankelijke partij 

(ingehuurd door Conexus) argumenten van ouders zouden worden meegenomen. In het 

gesprek bleek deze partij niet onafhankelijk. Het ging alleen maar om kosten. 
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• Ik vind het zo jammer dat tegenwoordig alles zo grootschalig moet, is er vandaag nog op 

het nieuws dat de leeromgeving van een kind heel belangrijk is voor een kind (wat op zich 

natuurlijk geen nieuw feit is). 

• Ik weet natuurlijk (of helaas?) niet hoe het schoolbestuur tot z'n overwegingen is gekomen. 

Ik zou het wel erg jammer vinden (mijn dochter zit net drie weken op school). We hebben 

bewust gekozen voor een kleine school niet te ver weg. 

• Keuze voor de Buut was voor alles een keuze voor een kleine school in de buurt waar we 

wonen. Een stagiaire prees haar tijd op de Buut ooit om de goede communicatie door de 

korte lijntjes. Het is goed als de menselijke maat het af en toe eens wint. 

• Mijn kinderen zullen al van school zijn als een en ander gaat spelen, maar ook voor de wijk 

is het jammer als de school verdwijnt. 

• Mocht de Blauwe Buut verdwijnen, dan is het een groot gemis voor de wijk. De keuze voor 

openbaar onderwijs in de wijk verdwijnt. Daarnaast is het grote en groene schoolplein uniek. 

• Rode Buut is een zeer milieuonvriendelijk gebouw. 

• Samenvoeging mag van mij, mits er een goede groenvoorziening omheen komt. Belangrijk 

voor het onderwijs (reggio emilia) en het welzijn van de kinderen. 

• Schoolbestuur had de redenen en financiële situatie moeten communiceren en de 

mogelijkheden voor een nieuwe school duidelijk maken. 

• Slecht voor de wijk als de school verdwijnt. 

• Slechte informatie financiële motieven, renovatie zeker haalbaar, sociale functie in de wijk 

erg belangrijk en speelplek. 

• Veel succes. 

• Voor veel huidige ouders is dit geen issue meer omdat hun kinderen allang van school zijn. 

Persoonlijk vind ik een grotere school aan maar voordeel. 

• Wanneer ouders op infoavonden komen zijn ze goed geïnformeerd. In principe ben ik voor 

kleine scholen maar ik ken de maar ik ken de financiële problemen van het schoolbestuur 

van de school (bestuur). En zie de voordelen van een financiële gezonde school. 


