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Inspreektekst Commissievergadering  Fysiek Domein 
dd. 3 december 2019     MR WereldKidz Palet 
 
Geachte Burgemeester, Wethouders , Raadsleden en Aanwezigen. 
 
Ik spreek hier namens de Medezeggenschapsraad onderwijzers en 
ouders van WereldKidz Palet in Zandweg Oostwaard. 
Ik sta hier omdat wij ons grote zorgen maken over de ontwikkelingen 
rondom de ontwikkelingen de onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht en 
met name de houding van de gemeente. Ter illustratie in bijlage 1 van 
Gebiedsplein Zuilense vecht, pagina drie wordt gemeld dat er met alle 
sportverenigingen en scholen is gesproken. (Zie ook bijlage) Wat niet zo 
is. Sterker nog gezien de plannen en de grote impact zullen hebben, is 
er vanaf 1 november 2018 tevergeefs geprobeerd om met de gemeente 
hierover in gesprek te raken.  
 
Daarom sta ik nu hier. 
 
Wereldkidz Palet is een Openbare Basisschool voor kinderen uit 
Maarssen, Op Buuren, Oud Zuilen, Utrecht, Zuilen, Overvecht. Onze 
school groeit nog steeds.  Met name met kinderen uit Zuilense Vecht. Zo 
komen er momenteel van elke drie kinderen op onze school twee 
kinderen uit Zuilense Vecht.  
 
In een tijd dat kerken leeglopen, willen steeds meer mensen een 
openbare school dichtbij. Een school met een eigentijdse visie en beleid. 
Een school waarin onderwijs oog is voor het individu - in een 
veranderende wereld. Hetgeen tot uiting in goede cito-scores. Hetgeen 
tot uiting komt in samenwerking met goede partners voor buitenschoolse 
activiteiten, zoals opvang en sport. Dit zijn voor ouders en kinderen 
redenen om te kiezen voor WereldKidz.  
 
In Maarssen hebben we momenteel 4 scholen met een 
geloofsovertuiging.  
3 Christelijke scholen, 1 katholieke school de Pionier en 2 Openbare 
scholen. 
Wist u dat er op de Pionier regelmatig meerdere lokalen de gehele dag 
leeg staan en niet gebruikt worden? Waar baseert Pioneer deze groei 
zich op? Pionier krijgt al een nieuw schoolgebouw in de Daalse Hoek! 
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Op WereldKidz Palet zitten er op dit moment  270 kinderen. Hiervan 
komen er 181 kinderen uit het voedingsgebied Zuilense Vecht!  
 
Waarom komen er zoveel kinderen naar WereldKidz? 
Wij hebben een sterk eigen onderwijsconcept. 
Daarbij behaalt Wereldkidz Palet zéér hoge Cito Resultaten nl. een 7,4.  
Landelijk behalen de scholen een 7! 
Er is een tijd dat kerken leeglopen steeds meer mensen een openbare 
school dichtbij willen. Een school met een eigentijdse visie en beleid. 
Een school waar goed onderwijs is, waarin oog is voor het individu in 
een veranderende wereld. Wat tot uiting komt in goede cito-scores 
 

Wereldkidz biedt een zéér hoge kwaliteit onderwijs aan voor alle 
kinderen uit Maarssen, Oud Zuilen, Op buuren Utrecht en omgeving.  
Maar ook voor Hoogbegaafden en Praktijk kinderen staat Wereldkidz 
open. Ik zou zeggen, kom gerust eens langs. 
 
Wist u dat Wereldkidz Palet een hele goede 
samenwerkingsovereenkomst heeft  met Eigen & Wijzer!  Wist u dat er 
heel veel kinderen van Wereldkidz Palet op de SportBSO van Eigen & 
Wijzer zitten. Wist u dat de sport BSO van Eigen & Wijzer al jaren de 
sportkantines en sporthal van VV Maarssen, DWSM en OVVO gebruiken 
Wist u dat Eigen & Wijzer zeer hoog scoort in de GGD rapportage. 
Kortom Wereldkidz Palet  weet met welke kwaliteit BSO zij in zee gaan. 
Wist u dat er een grote bus van Smoortax en busjes van Eigen & Wijzer  
4 dagen van de week na afloop van de schooltijd speciaal van 
Wereldkidz Palet naar de Sport BSO van Eigen & Wijzer rijden. 
Deze Sport BSO maakt al jaren gebruik van deze accomodaties en zit op 
de sportvelden van OVVO en de voetbal.  
Wist u dat Wereldkidz als enige school jaarlijks deze sportvelden 
gebruikt tijdens de Koningsspelen.  
Deze onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht krijgt een sportprofiel, dat 
betekent dat er binnen het geboden onderwijs extra aandacht is voor het 
stimuleren van beweging en sport door de leerlingen. Kortom Wereld 
Kidz Palet besteed juist als school heel veel aandacht aan al deze 
factoren.  
 
U als Maarssenaar. U als inwoner van Stichtse Vecht. U wilt toch ook dat 
uw kinderen naar een goede school dichtbij kunnen gaan? 
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Een school die aansluit bij wat de toekomst van onze kinderen vraagt?  
En een school die niemand uitsluit? 
 
 
Geschiedenis: 
Ik neem u even mee naar een jaar terug. 
Vanaf 1 november 2018 wordt WereldKidz via een mailtje van een 
ambtenaar op de hoogte gebracht, dat er een haalbaarheidsonderzoek 
komt, ivm een dislocatie Pionier op  Zuilense Vecht. Dislocatie betekent, 
tijdelijke locatie! 
Vanaf het 1 november 2018 probeert WereldKidz gelijk in gesprek te 
gaan met Ambtenaren en B&W.   
De Wethouder en B&W, beantwoord geen vragen op de vele brieven, 
mails en telefoontjes die Wereldkidz en MR naar deze mensen zijn 
gestuurd.   
Waaronder: 
Op 26 september 2019  is er een brief met 3 pagina’s  aan vragen van 
Wereldkidz naar de Wethouder en de gemeenteraad gestuurd.  (zie 
bijlage) 
Op 4 oktober 2019  is er een ingezonden brandbrief door Wereldkidz op 
de RTV Stichtse Vecht geplaatst. (Zie bijlage) 
Op 1 oktober is er een brief van een MR lid van Wereldkidz Bolenstein 
gestuurd. (Zie bijlage) 
Op 14 november 2019 is er een brief van de Medezeggenschapsraad 
Wereldkidz Palet naar B&W, en gemeenteraad gestuurd. (Zie bijlage) 
 
Wethouder Venneklaas en haar ambtenaren weigeren om met 
Wereldkidz in gesprek te gaan.  Helaas, houden ze elke vorm van 
contact met ons af. 
 
Kortom wij, Leerkrachten, Ouders, Kinderen en Directie maken zich 
ernstig zorgen over deze geheime werkwijze die door Ambtenaren en 
B&W wordt gedaan.  
Terwijl wij de kinderen leren dat Nederland een democratisch land is, 
waar eerlijk en rechtvaardigheid voor op staat. Waar open 
gecommuniceerd wordt en niemand buiten gesloten mag worden.  
En dat er ook wetten zijn waar iedereen zich aan moet houden.  
 
In het gebiedsplan, Zuilense Vecht staat onder het kopje Participatie  
(zie bijlage): 
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Het concept Gebieds Plan is informeel besproken met de welstand van 
Utrecht en Stichtse Vecht.  
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met alle sportverenigingen, 
onderwijs en het waterschap. In het voorliggende GebiedsPlan is veel 
van de geleverde input verwerkt. 
Hier spreekt de gemeente zichzelf dus tegen. Er nooit enig gesprek 
geweest met WereldKidz over een onderwijsvoorziening in Zuilense 
Vecht. 
 
Er is nooit gesproken met alle scholen. Terwijl het ontbreken van de 
dialoog juist de zorgen van ons voedt! 
 
 
Vragen: 
 

 Waarom weigert  Wethouder Venneklaas in gesprek met 
WereldKidz te gaan?  
 

 Waarom is Wethouder Venneklaas nog nooit op bezoek geweest 
bij Wereldkidz Palet? 
 

 Komt er een dislocatie (dit betekent een tijdelijke lokatie) of een 
nieuwe Basisschool in Zuilense Vecht?   
 

  Waarom schrijft De Burgemeester en Wethouders in de brief die 
10 september 2019, naar alle bewoners en sportverenigingen van 
de omgeving Zuilense Vecht voor een inloopavond is gestuurd 
Dat er een gebiedsvisie door Stichtse Vecht en Utrecht is 
opgesteld . Dat het een toegankelijk en sportief park, met ruimte 
voor ontspanning, sporten, wonen én een nieuwe BASISSCHOOL 
wordt.   

 Wanneer is dit in een openbare raadsvergadering gekomen,  
 Waar is dit gepubliceerd?  
 Waar is gepubliceerd dat er toch een Basisschool komt en geen 

dislocatie?  
 

 Weet de wethouder dat als er een extra schoollocatie komt, dat er 
goedkeuring moet komen van andere schoolbesturen? 
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 Waarom krijgt Wereldkidz niet een school in Zuilense Vecht, 
gezien er er nu al 181 kinderen uit dit voedingsgebied naar 
Wereldkidz komen?  
 

 Waarom krijgt Wereldkidz niet een school in Zuilense Vecht  die 
sport en bewegen hoog in het vaandel heeft staan. Die nu al 
samenwerkt  samen werkt met Eigen & Wijzer de sportBSO  die al 
jaren in dit Zuilense Vecht gebied zit. (zie uw gebiedsplan artikel 
A1.2.3 staat  De onderwijsvoorziening krijgt een sportprofiel, dat 
betekent dat er binnen het geboden onderwijs extra aandacht is 
voor het stimuleren van beweging en sport door de leerlingen. ) Zie 
bijlage. 
 
 

 Waarom moet er in Maarssen een 5e geloofsovertuigingschool 
komen, terwijl de kerken leeglopen? 
 

  In artikel 1 van de grondwet staat:  
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen 
behandeld. Ongeacht Geloof, Levensovertuiging, Ras, geslacht, of 
op welke grond dan ook.  
 Wereldkidz is een brede school, die niemand uitsluit en waar elke 
kind welkom is. Waarom sluit de Wethouder en haar ambtenaren 
WereldKidz en dus ook het openbaar onderwijs buiten?  
 
 
 
 



ADVERTENTIES

zoeken 
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WereldKidz stuurt brandbrief: ‘Dislocatie Zuilense Vecht is bedreiging
voor het openbaar onderwijs’

 

Het college van bestuur van WereldKidz (merknaam van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en

Heuvelland) heeft een brandbrief gestuurd aan onderwijs wethouder Veneklaas en de

gemeenteraadsleden van Stichtse Vecht. Dit vanwege het onderzoek van de gemeente naar de

haalbaarheid van een dislocatie van KBS de Pionier in het ontwikkelgebied 'Zuilense Vecht'. Volgens de

gemeente zou een dislocatie kunnen zorgen voor een betere spreiding van de leerlingen van KBS de

Pionier. Volgens WereldKidz is het een verkapte manier om een nieuwe school te stichten en zal dit bij

doorgang nadelige gevolgen hebben voor de scholen van WereldKidz in Maarssen-dorp: ‘Door nu de

suggestie te wekken dat het gaat om een dislocatie, is het blijkbaar mogelijk dat de gemeente de wet-

en regelgeving voor het stichten van een nieuwe school omzeilt. Als dit het geval is, dan schaadt de

http://rtvstichtsevecht.nl/


gemeente willens en wetens het openbaar onderwijs.’ WereldKidz wil graag met de gemeente hierover in

gesprek.

Het bestuur heeft eerder gesprekken met de gemeente gevoerd maar deze zijn niet naar tevredenheid van het
bestuur verlopen: ’Wij missen een dialoog en de wil om de belangen van het openbaar onderwijs mee te nemen in de
besluitvorming. Vanuit de ambtelijke organisatie hebben wij vernomen dat deze besluitvorming nu voorbereid wordt.
Wij willen graag betrokken worden voordat de besluitvorming in het college en in de gemeenteraad plaatsvindt.
Anders staat straks alleen voor ons de route van bezwaar en beroep nog open.’

Volgens het bestuur is WereldKidz niet betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek. Het bestuur is daar over verbaasd:
'Wij zijn niet inhoudelijk betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek. Dat verbaast ons want een tweede school voor de
Pionier in het voedingsgebied van WereldKidz Palet en WereldKidz Bolenstein heeft voorzienbaar grote negatieve
gevolgen voor het openbaar onderwijs in Maarssen-dorp. Tot op heden hebben we nog geen kennis kunnen nemen
van het volledige haalbaarheidsonderzoek.’

Het bestuur sluit de brief af met het doel uitgenodigd te worden voor een gesprek: ‘U zult begrijpen dat wij ons
ernstig zorgen maken over deze ontwikkeling, die ronduit een grote bedreiging is voor onze scholen en dus voor het
openbaar onderwijs in Maarssen-dorp. Graag gaan we met u in overleg. We zien de uitnodiging op korte termijn
tegemoet.’

meer nieuws

02/12

02/12

02/12

01/12

29/11

NIEUWS
RTV Stichtse Vecht te zien en te beluisteren via KPN

PVV stelt vragen over bonnetjes college B&W

Kerstmarkt in De Ark: 13 december en zaterdag 14 december

Brand in loods in Kockengen

Overdekte 'Jaap Verkroost' ijsbaan weer geopend 

meer sport

01/12

30/11

30/11

27/11

27/11

SPORT
Wie gaat er mee een ommetje lopen?

Schaakcafé voor senioren en jeugdschaak

Bridgen en klaverjassen in wijkcentrum Over-Noord

[Eigen bijdrage] - Voetbalverenigingen nodigen politiek uit over harmonisatieplannen en voortbestaan

Kom 11 december naar 'De Aftrap' van het sportakkoord Stichtse Vecht

meer video

01/12

29/11

LAATSTE VIDEO'S
Sinterklaas bij de geheime zender

Overdekte 'Jaap Verkroost' ijsbaan weer geopend

http://rtvstichtsevecht.nl/newspulse?filters=nieuws
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148341521/rtv-stichtse-vecht-te-zien-en-te-beluisteren-via-kpn
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148341326/pvv-stelt-vragen-over-bonnetjes-college-bampw
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148341149/kerstmarkt-in-de-ark-13-december-en-zaterdag-14-december
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148337282/brand-in-loods-in-kockengen
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148313852/overdekte-jaap-verkroost-ijsbaan-weer-geopend
http://rtvstichtsevecht.nl/newspulse?filters=sport
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148331030/wie-gaat-er-mee-een-ommetje-lopen
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148319234/schaakcafe-voor-senioren-en-jeugdschaak
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148319138/bridgen-en-klaverjassen-in-wijkcentrum-over-noord
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148283633/eigen-bijdrage-voetbalverenigingen-nodigen-politiek-uit-over-harmonisatieplannen-en-voortbestaan
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/148281920/kom-11-december-naar-de-aftrap-van-het-sportakkoord-stichtse-vecht
http://rtvstichtsevecht.nl/mediatheek/video
http://rtvstichtsevecht.nl/video/148332503/sinterklaas-bij-de-geheime-zender
http://rtvstichtsevecht.nl/video/148313789/overdekte-jaap-verkroost-ijsbaan-weer-geopend










 

 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

T.a.v. Wethouder H. Veneklaas en  

de gemeenteraad Stichtse Vecht 

Endelhovenlaan 1 

3601 GR Maarssen 

 

 
 
 
 
 

Zeist, 26 september 2019 

Betreft: Onderwijslocatie Sportpark Zuilense Vecht 

  
 
 
postadres 
Postbus 344 
3700 AH Zeist 
 
bezoekadres 
Laan van Vollenhove 3279 
3706 AS Zeist 
 
t. 030-69 69 100 
 
info@wereldkidz.nl 
www.wereldkidz.nl 

 

Geachte wethouder, 
 
Graag overleggen wij op korte termijn over een onderwijslocatie in het gebied van het sportpark Zuilense 

Vecht. Daarover hebben wij op 6 december 2018 met elkaar gesproken en op 27 juni 2019 hebben we een 

informerend gesprek gehad met ambtenaren. In beide gesprekken hebben wij onze zorgen en vragen op tafel 

gelegd. Daar is door uw gemeente geen gehoor aan gegeven. Wij missen een dialoog en de wil om de belangen 

van het openbaar onderwijs mee te nemen in de besluitvorming. Vanuit de ambtelijke organisatie hebben wij 

vernomen dat deze besluitvorming nu voorbereid wordt. Wij willen graag betrokken worden voordat de 

besluitvorming in het college en in de gemeenteraad plaatsvindt. Anders staat straks alleen voor ons de route 

van bezwaar en beroep nog open.  

 

In de raadsinformatiebrief van 8 november 2018 lezen we:  

- Aanvullende informatie haalbaarheidsonderzoek dislocatie sportpark Zuilense Vecht Afgelopen 

donderdag hebben we u geïnformeerd over de start 2e fase gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht naar 

aanleiding van het besluit van de colleges van B&W van gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht 

van dinsdag 30 oktober 2018. Daarin werd ook het haalbaarheidsonderzoek naar een extra 

schoollocatie genoemd. Vorige week zijn eerst het betrokken schoolbestuur, de 

medezeggenschapsraad, medewerkers en ouders van de betrokken school, KBS De Pionier, 

geïnformeerd over dit haalbaarheidsonderzoek. Ook zijn alle schoolbesturen op de hoogte gebracht. Bij 

deze ontvangt u aanvullende informatie over het haalbaarheidsonderzoek als onderdeel van de 2e fase 

van de gebiedsontwikkeling Zuilense Vecht. 

 

WereldKidz is daar inderdaad over geïnformeerd, we hebben in gesprekken onze zorgen meerdere malen geuit. 

Wij zijn niet inhoudelijk betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek. Dat verbaast ons want een tweede school 

voor de Pionier in het voedingsgebied van WereldKidz Palet en WereldKidz Bolenstein heeft voorzienbaar grote 

negatieve gevolgen voor het openbaar onderwijs in Maarssen-dorp. Tot op heden hebben we nog geen kennis 

kunnen nemen van het volledige haalbaarheidsonderzoek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ons gesprek willen we graag de volgende vragen bespreken. 

 

1. Er wordt gesproken over een dislocatie voor de Pionier. Wij krijgen de indruk dat dit een verkapte 

wijze is om (op termijn) een nieuwe school te stichten. Immers er wordt een permanente school 

gebouwd en het lijkt logisch dat de stichtingsnorm van 200 leerlingen realiseerbaar is. Er lijkt geen 

sprake van een dislocatie in de eigenlijke zin van de onderwijshuisvestingsverordening. Door nu de 

suggestie te wekken dat het gaat om een dislocatie, is het blijkbaar mogelijk dat de gemeente de wet- 

en regelgeving voor het stichten van een nieuwe school omzeilt. Als dit het geval is, dan schaadt de 

gemeente willens en wetens het openbaar onderwijs. 

 

2. Waarom is WereldKidz niet inhoudelijk betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek? Dit is ons wel 

toegezegd in het overleg van 6 december 2018. 

 

3. Wanneer kan WereldKidz kennis nemen van het volledige haalbaarheidsonderzoek? 

 

4. WereldKidz wil graag een school stichten in Zuilense Vecht. Wordt ons daarvoor de mogelijkheid 

geboden? Dat kan een oplossing zijn voor de deplorabele huisvesting van een deel van WereldKidz 

Palet (Buitenweg 312). WereldKidz Palet ligt ook nog eens dichterbij de beoogde nieuwe 

onderwijslocatie. Zie ook vraag 5 hieronder. 

 

5. Waarom krijgt de Stichting Pastoor Ariëns een voorkeursbehandeling om een onderwijsvoorziening in 

Zuilense Vecht te vestigen? Hoe gaat de gemeente de volgorde van nieuwe scholen of 

huisvestingslocaties in het gebied Zuilense Vecht op een objectieve manier bepalen? 

  

6. Waarom wordt er geen rekening gehouden met de huidige voedingsgebieden van de bestaande 

scholen? Zie ook onderstaande plattegrond. 

 



 

 

 

7. Heeft de gemeente in beeld welke gevolgen het vestigen van een nieuwe onderwijslocatie voor 

Stichting Pastoor Ariëns in Zuilense Vecht heeft voor de andere scholen? Graag willen wij dat de 

besturen en de gemeenteraad geïnformeerd worden over het meest negatieve scenario voor 

Vechtstreek en Venen en voor WereldKidz. 

 

8. Waarom is er nog geen goedkeuring van de schoolbesturen gevraagd voor het verplaatsen of 

verhuizen van (een deel van) een school? Is een verplaatsing aan de Minister voorgelegd? 

  

U zult begrijpen dat wij ons ernstig zorgen maken over deze ontwikkeling, die ronduit een grote bedreiging is 

voor onze scholen en dus voor het openbaar onderwijs in Maarssen-dorp. Graag gaan we met u in overleg. We 

zien de uitnodiging  op korte termijn tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 
  

Wubbo J. Wever 
Voorzitter college van bestuur 
 

  

 





MR OBS het Palet 
p/a Buitenweg 310-312 
3602 ZK Maarssen 
 
 
Maarssen, 14 november 
 
 
Griffie Gemeente Maarssen 
t.a.v. gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1212 
3600 BE Maarssen 
 
 
 
Betreft:  zorgen rondom ontwikkelingen mogelijke (dis)locatie KBS Pionier in Zuilense Vecht 
 
 
De MR van Wereldkidz Palet maakt hierbij zijn grote zorgen kenbaar over de ontwikkelingen 
rondom wat een een mogelijke (dis)locatie van KBS Pionier in ontwikkelingsgebied Zuilense 
Vecht.  
 
Het bestuur van WereldKidz heeft onlangs ook al haar zorgen kennaar gemaakt. Kern hierin is 
dat de ontwikkelingen niet het vertrouwen wekken dat het om een dislocatie gaat, maar op 
termijn een nieuwvestiging. Hetgeen bijzonder grote impact zal gaan hebben op de 
WereldKidz scholen OBS Het Palet en OBS Bolenstein. De nieuwe locatie van KBS Pionier zal in 
het voedingsgebied van beide scholen worden gevestigd. En aangezien nabijheid voor velen 
een doorslaggevende factor bij de keuze van een school is, is te voorzien dat aanmeldingen 
voor zowel het OBS het Palet als OBS Bolenstein drastisch zullen dalen. Het is zelf aannemelijk 
dat beide scholen hierdoor uiteindelijk zullen worden gedecimeerd. 
 
Onze zorgen worden vergroot door de houding van de gemeente in deze. Onze zorgen 
worden vergroot door het uitblijven van een inhoudelijke reactie van de gemeente op eerder 
geuite zorgen. Onze zorgen worden vergroot doordat de gemeente de spreekwoordelijke 
uitgestoken hand om te komen tot een constructieve dialoog afwijst. 
 
Als ouders en docenten van de kinderen op OBS het Palet en OBS Bolenstein zijn wij van 
mening dat de gemeente niet zomaar aan deze zorgen kan en mag voorbijgaan. Wij vragen de 

gemeente dan ook op passende wijze te reageren op deze en eerder geuite zorgen.   
 

Hoogachtend,   

namens MR Palet,     
 
Michel van de Beek 
Hilde van Breugel- van Ooijen 
Gerriëtte van de Heiden-Westrik  
Gerrie Roelofsen 
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