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t
oen eind oktober duidelijk werd dat een groot 
deel van de vluchtelingen langere tijd op de 
opvanglocatie Heumensoord zou blijven, moest 
er op korte termijn onderwijs worden georgani-

seerd. Op initiatief van de gemeenten Nijmegen en Heumen 
volgde overleg met de schoolbesturen Conexus (primair 
onderwijs) en Scholengroep Rijk van Nijmegen (voortge-
zet onderwijs), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA), de afdeling leerplicht van de twee gemeenten en de 
coördinator van de vrijwilligersinitiatieven op Heumensoord 
over de manier waarop dit kon worden georganiseerd. ‘Ook 
deze kinderen hebben recht op onderwijs en er was haast 
bij. Samen hebben we besproken wat daarvoor nodig was’, 
vertelt projectleider Marie Louise Verschure.

Gebouw
Afgesproken werd dat het onderwijs op één locatie zou 
plaatsvinden. Dat is handig in verband met het uitwisselen 
van docenten en betekent bovendien dat broertjes en 
zusjes bij elkaar in de buurt kunnen blijven. Een geschikt 
pand was snel gevonden: een leegstaand schoolgebouw 
voor voortgezet onderwijs dat in bezit was van de gemeen-
te Nijmegen. Dat pand moest nog wel worden aangepast, 
want de meeste lokalen waren te groot. ‘In december is het 
gebouw geschikt gemaakt voor kleuters en onderwijs aan 
kleinere groepen kinderen. Onderwijs aan vluchtelingen 
vindt plaats in kleinere klassen dan regulier onderwijs.’

Er is samen met de schoolbesturen pragmatisch gezocht 
naar oplossingen voor de inrichting van het gebouw. ‘We 
hebben gekeken wie de beste contacten had om dat zo 
slim mogelijk te regelen. Er waren bijvoorbeeld een paar 
scholen die in de kerstvakantie zouden verhuizen naar 
een ander pand met nieuw meubilair. Het oude meubilair 
konden wij gebruiken voor deze school.’

risico’s
De onderwijshuisvesting in Nijmegen is doorgedecen-
traliseerd, wat wil zeggen dat de schoolbesturen volledig 
verantwoordelijk zijn voor de gebouwen. De Heumensoord-
school valt buiten die doordecentralisatie. Dat betekent dat 
de gemeente verantwoordelijk is voor het gebouw, inclusief 
het onderhoud. ‘Doordat wij eigenaar zijn van het pand, 
kwamen de onderhoudskosten toch al voor onze rekening. 
Sommige afschrijvingen zijn verkort, zoals voor de CV-ketel. 
Als gemeente nemen we een risico met een aantal inves-
teringen, maar het gaat om investeringen die we sowieso 
zouden moeten doen.’
Financiering van vluchtelingenopvang is altijd spannend 
voor gemeenten. Zij hebben te maken met kosten die 
niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat de 
vluchtelingenopvang voor Nijmegen een financieel debacle 
wordt, zijn er met het COA afspraken gemaakt over kosten 
die direct kunnen worden gelabeld. ‘Dat zijn goede afspra-
ken, die al zijn gemaakt toen Heumensoord kwam.’

Maatwerkfinanciering
Ondanks die afspraken met het COA, was de financiering 
van het gebouw het lastigste onderdeel van het project. 
Voor de huisvesting van primair onderwijs aan vluchte-
lingenkinderen is er de OHBA-regeling (OnderwijsHuis-
vestingsBudgetten Asielzoekers). Die is echter niet van 
toepassing op noodopvang. Voor de huisvesting van 
vluchtelingenonderwijs in het voortgezet onderwijs bestond 
nog geen regeling. ‘Het was een heel uitzonderlijke situatie, 
vooral omdat het allemaal zo snel moest.’ 
Terugkijkend heeft Verschure de realisatie van de Heumen-
soordschool ervaren als een geweldig project om aan mee 
te werken. ‘Als je ziet wat er door iedereen in die korte tijd is 
neergezet: de schoolbesturen, onze afdeling vastgoed, de 
aannemer. Iedereen heeft tot in de kerstvakantie keihard 
gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Ik ben er echt trots 
op hoe we dat met elkaar hebben gedaan.’
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in januari was het zover: de heumensoordschool in 
nijmegen ging open. er wordt onderwijs gegeven 
aan 565 kinderen van vluchtelingen. Projectleider 

Marie louise Verschure is er trots op.

trots op Heumensoordschool


