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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vragen van de heer T.W. Schipper, de heer S. Menke,
mevrouw K. Bouazani en mevrouw M.T.M. Metaal
(ingekomen op 27 oktober 2015)

Schriftelijke vragen betreffende sportzalen nieuwbouw Via Nova College
Op 14 oktober 2015 stuurden de medezeggenschapsraad en docenten van het Via Nova College
een brief naar de gemeenteraad met de vraag om het beoogde aantal en grootte van de
sportzalen binnen de nieuwbouw onder de aandacht te brengen. Zij hebben vernomen dat de
gemeente haar akkoord heeft gegeven voor het bouwen van twee sportzalen voor de 800
leerlingen van het Via Nova College. De school geeft echter aan dat twee sportzalen voor 800
leerlingen onvoldoende is met als gevolg dat er alsnog een externe locatie gehuurd moet
worden. Vandaar stellen de ondertekenende fracties de volgende vragen:
1.

Klopt het dat het college akkoord is gegaan met de realisatie van twee sportzalen binnen de
nieuwbouw situatie? Zo ja, op welke informatie en aantallen is deze keuze gebaseerd?

De school geeft duidelijk aan dat twee sportzalen te weinig klokuren Lichamelijke Opvoeding kunnen
bieden voor het huidige aantal leerlingen. Op dit moment biedt de school 3120 klokuren aan, terwijl
met twee zalen slechts 2052 klokuren te realiseren zijn. Dit lijkt in strijd te zijn met het
bestuursakkoord ondertekend door het Rijk en de schoolbesturen, waarin de ambitie uitgesproken
wordt om het aantal uren bewegingsonderwijs uit te breiden (zie Meerjarenperspectief
Onderwijshuisvesting 2016-2025, p.19).
2.

Is het college zich bewust van dit verschil van ruim 1000 klokuren? Zo ja, waarom is deze afweging
gemaakt? Zo nee, hoe stelt het college voor het verschil op te vangen?

Het Via Nova College is de enige school in Utrecht met een interne sportopleiding. Veel leerlingen
stromen na deze opleiding door naar een sportopleiding in de regio.
3.

Erkent het college het sportieve en daarmee unieke karakter van deze school? En zo ja, vindt zij
niet dat goede en voldoende sportfaciliteiten daarin onmisbaar zijn?

Onderzoek toont aan dat het aantal leerlingen in Utrecht de komende jaren zal gaan toenemen,
met de prognose dat tot 2028 het Via Nova College er nog eens 300 leerlingen bij zal krijgen.
4.

Heeft het college met de plannen rondom de nieuwbouw rekening gehouden met deze prognose,
en specifiek met de gevolgen voor het aantal benodigde klokuren Lichamelijke Opvoeding? Zo niet,
waarom niet? Zo ja, op welke wijze is dit meegenomen in het besluit voor twee sportzalen?

