
Inspraak gemeente Ridderkerk ivm IAP. 
 

Van: Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet 

onderwijs.  

Louis de Haan, voorzitter CvB. 

 

Dames en heren van de commissie wonen. 

Dank voor de gelegenheid om hier te mogen inspreken namens 

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet onderwijs. 

Mijn bijdrage zal zich vooral beperken tot twee van onze scholen. Namelijk het 

Gemini College (vo) en De Noord (po). 

Na de fusie tussen ozhw en 3primair is onder andere met de gemeente 

Ridderkerk een convenant gesloten over het maatschappelijk partnerschap 

tussen de stichting OZHW en de gemeente. 

Als stichting voor het openbaar onderwijs huldigt OZHW het standpunt dat 

naast het behartigen van de belangen van onze stichting ook het dienstbaar 

zijn aan de samenleving in dit geval Ridderkerk, één van onze opdrachten is. 

Immers het is van het grootste belang dat ALLE kinderen in Ridderkerk het 

beste onderwijs krijgen dat denkbaar is. 

Daartoe zul je als bestuur ook zo nu en dan over je eigen schaduw moeten 

kunnen stappen. Zelfs als dat betekent dat voor een andere 

onderwijsorganisatie daar meer voordeel door te behalen valt, als dat ten 

goede komst aan het verzorgen van goed onderwijs voor kinderen in 

Ridderkerk. 

Wij zien in het voorliggende IAP een aantal goede ontwikkelingen. Door de 

plannen zien wij dat in een aantal gevallen een balans wordt hersteld. 

De verschillen in gebouwen tussen het Farel College en het Gemini College 

veroorzaakt  al jaren een scheefgroei tussen de twee vo scholen. Het Farel 

college in een mooi gebouw gelegen in een groene omgeving. Het Gemini in 

een deels oud gebouw, verborgen in een woonwijk,  dat een aantal 

uitbreidingen heeft gekregen, die niet aansluiten bij de eisen die aan het 

hedendaagse onderwijs worden gesteld. 



OZHW is dan ook verheugd te constateren dat het college het voorstel doet om 

ook voor het Gemini nieuwbouw te gaan realiseren. Hierdoor wordt de huidige 

disbalans hersteld. 

Het Gemini heeft inmiddels de kwaliteit prima op orde. Alle afdelingen krijgen 

van de inspectie de waardering voldoende en op geen enkel onderdeel heeft 

de inspectie kritiek. Sterker er is een grote waardering vanuit de inspectie voor 

hetgeen met de doelgroep wordt bereikt. 

Daarnaast zal het u niet ontgaan zijn dat door de komst van de 

Leeronderneming (een samenwerking tussen het Gemini en de vijf openbare 

po scholen in Ridderkerk ) er voor de Ridderkerkse kinderen een nieuwe 

onderwijsvorm wordt gecreëerd voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.  

Echter de voorziene locatie voor de nieuwbouw baart ons wel enige zorg. Ons 

bereiken berichten dat het tracé voor de sneltram nog steeds een gegeven is 

voor de provincie en dat daar een bestemmingsclaim ligt. En daarbij komt dat 

het de vraag is of, nu het Gemini College weer gaat groeien, er in de toekomst 

voldoende mogelijkheden zijn voor uitbreiding. 

Voor ons is het snel realiseren van nieuwbouw prioriteit. Dat neemt niet weg 

dat wij openstaan om naar een passende locatie te zoeken aan de kant van het 

Reijerpark. Wij zien in dit kader ook mogelijkheden om de nieuwbouw eerder 

te laten starten dan in 2019. Hetgeen voor een sneller herstel van de disbalans 

voor ons van groot belang is. 

De locatie aan de Sportlaan of de locatie nabij het Reijerpark, zijn in zijn 

algemeenheid voor ons acceptabel, maar een ander voordeel van de situering 

in de buurt van het Reijerpark is dat we wellicht een toekomstige nauwere 

samenwerking met het Farel ook in geografisch opzicht kan bijdragen aan de 

vereiste creativiteit. 

De bevolking in Nederland zal gaan krimpen zo-ook in Ridderkerk dat maakt dat 

we creatief moeten zijn of worden om meer samenwerking in het onderwijs te 

gaan zoeken. 

IN het kader van het herstellen van balansen zijn wij ook voorstander van een 

grondige renovatie van De Regenboog. Immers hier wordt een disbalans tussen 

onze school de Reijer (gehuisvest in een prachtig hypermodern gebouw) en De 

Regenboog hersteld. Hetgeen past in ons uitgangspunt dat alle kinderen van 

Ridderkerk het beste onderwijs moeten krijgen in passende voorzieningen. 



We zien echter wel dat er een nieuwe disbalans dreigt te ontstaan. Namelijk 

door een voorziene nieuwbouw van de Wingerd. 

Wij pleiten ervoor om onze vestiging De Noord mee te nemen in de te 

ontwikkelen gebiedsvisie voor Oost. 

Het is ons nog onduidelijk op welke wijze de dislocatie van De Wingerd aan de 

Treubstraat meegenomen gaat worden in deze visie. Echter nieuwbouw voor 

de hoofdlocatie van De Wingerd (gebouwd in 1968 en 1983) zal voor De Noord 

(een gebouw uit 1973 acht lokalen en 4 lokalen gebouwd in 1994) eenzelfde 

disbalans gaan ontstaan als eerder is geconstateerd tav het Farel en het Gemini 

College. 

De wens van het schoolbestuur van De Wingerd is te begrijpen. Echter het 

leeftijdsargument geldt ook voor De Noord. En de gemeente heeft gelet op 

macrodoelmatigheid er geen enkel belang bij om ook in Oost een nieuwe 

disbalans te creëren. De beide scholen liggen op nog geen 500 meter van 

elkaar.  

 

Samenvattend: 

1. Een zo spoedig mogelijke nieuwbouw voor het Gemini College. 

2. Met een voorkeur voor de locatie Reijerpark. 

3. Betrekken van De Noord bij de verder planontwikkeling rond de 

gebiedsvisie voor Oost. 

4. OZHW neemt haar maatschappelijk partnerschap serieus. 

 

Met dank. 

 

 


