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Namens schoolbesturen: 

Kristiaan Strijker                       AVES  

Jil Veenstra                              Onderwijsbureau Meppel 

Aart Reussing                           Zonnebloemschool 

Marga Sijbom Hassing            Emelwerda College 

Els van Doorn                          Onderwijsgroep Eduvier / (V)SO De Optimist 

Jaap van Bruggen                    ROC Friese Poort 

Thera Spans                             Florion / RBS De Planthof 

Anne Dijk                                 Aeres Praktijkonderwijs 

Arie de Blois                            GBS Eben Haëzerschool 

Ellen Kruize                              VariO, Zuyderzee Lyceum en Bonifatius Mavo 

 

Namens gemeente Noordoostpolder  

Hans Wijnants                         wethouder Onderwijs 

Ellentrees Müller                     projectleider VIV 

Arnold Bloem                          strategisch adviseur onderwijshuisvesting (verslag) 

Afgemeld 

Afwezig 

 

Marjet Ruitenberg                   adviseur onderwijs gemeente Noordoostpolder 

Durk Bijma                              ROC Friese Poort 

 

       1.  Opening en vaststellen agenda 

 

De wethouder opent de vergadering en agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Een korte 

voorstelronde wordt ingelast voor nieuwe aanwezigen. 

 

2.  Mededelingen  

Hans Wijnants geeft aan dat het verslag van vorig jaar is meegenomen bij het vaststellen van het 

uitvoeringsprogramma vorig jaar december 2019 en hier dus niet meer vastgesteld hoeft te worden. 

Arnold Bloem meldt dat er te weinig inhoudelijke redenen zijn om nu te komen met een nieuwe 

Verordening Onderwijshuisvesting. Consultatie van de onderwijsinstellingen gaf dit zelfde beeld aan. 

Een nieuwe Verordening Onderwijshuisvesting wordt medio 2022 opgesteld als er voldoende nieuwe 

wetgeving is, die verwerkt dient te worden. De Verordening wordt ook slechts sporadisch toegepast, 

het IHP is leidend. 

Ellen Kruize stelt dat zij graag aangetekend  ziet dat de in de verordening vastgelegde 25% mee 

investering vanuit het onderwijs bij renovatie en nieuwbouw van onderwijshuisvesting niet reëel is. 

Nagekomen opmerking: in de Verordening wordt geen percentage genoemd. Dit percentage is 

vastgelegd in het IHP 2018-2029 wat vastgesteld is in het OOGO van 2017 en bekrachtigd door de raad 

in het najaar van 2017. 

Arnold Bloem kondigt de herinvoering van de LEA aan medio november 2020. De Lokale Educatieve 

Agenda is ooit geïntroduceerd als een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te 

geven na de wetswijzigingen in het onderwijs(achterstanden)beleid in 2006. Het is een instrument 

voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners om tot gezamenlijke afspraken te komen over 
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het onderwijs- en jeugdbeleid.  De gemeente ziet voldoende onderwerpen om dit gremium nieuw 

leven in te blazen, één keer per jaar. 

Kristiaan Strijker geeft aan dit een prima initiatief te vinden en stelt voor volgend jaar de LEA 

aansluiten aan het OOGO Onderwijshuisvesting te plannen. De vergadering vindt dit een goed idee en 

stelt donderdag 23 september 2021 12.00-13.00 vast als tijdstip voor de 2
e
 LEA. 

Els van Doorn vraagt aan Aart Reussing naar de ontwikkelingen van de Zonnebloemschool (mogelijke 

vestiging op Urk).  Aart Reussing geeft aan komend voorjaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

 

3.          Onderwijshuisvestingsplan 2020 

OHP 

Het Programma is een uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Noordoostpolder 

2018-2029 dat in 2018 vastgesteld is en jaarlijks voorzien wordt van een uitvoeringsprogramma. De 

aanvragen zijn conform dit plan. Er zijn daarom ook geen aanvragen die afgewezen hoeven te worden. 

Er vindt een toelichting op de inhoud plaats door Ellentrees Müller, verdergeen op- of aanmerkingen. 

Het uitvoeringsprogramma zal dit najaar dan wel komend voorjaar voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad voor definitieve besluitvorming en vaststelling budgetten. 

 

Informeren Stand van Zaken: 

Expertisecentrum 

De gemeente Noordoostpolder, de Zonnebloemschool, Onderwijsgroep Eduvier, Stichting Aves en 

Vitree gaan onderzoeken of een samenwerking mogelijk is in de vorm van een 

Onderwijsexpertisecentrum in Emmeloord. De aanleiding voor dit onderzoek is de wens om een 

intensievere onderwijskundige samenwerking tussen de partners te realiseren. Daarnaast is, door de 

slechte staat van een aantal panden en het vrijkomen van onderwijspanden in de kern van Emmeloord, 

de kans ontstaan om een concrete huisvestingsstudie te doen.  

Het Onderwijsexpertisecentrum zal onderwijs, opvang en ondersteuning bieden aan kinderen in de 

leeftijd van ca. 4-12 jaar met een speciale of aanvullende onderwijsbehoefte. Door de clustering van 

expertise van de verschillende partners kunnen leerlingen en ouders in de toekomst op één plek 

terecht voor passend onderwijs en ondersteuning. Medewerkers kunnen, door elkaar te ontmoeten in 

het gebouw, eenvoudig kennis delen en vergroten.  

In eerste instantie wordt onderzocht of de scholen SBO De Klimboom, SO De Optimist, SO 

Zonnebloemschool en De Locomotief onder één dak kunnen worden samengebracht in het gebouw 

van de Bonifatius Mavo. De grote wens is dat zij worden aangevuld met een BSO+, de plusklas, de 

schakelklassen en regulier basisonderwijs.  

In het najaar van 2020 wordt ingezoomd op de samenwerking en de huisvestingsvraag van alle 

partijen. Dit moet concluderen in een gezamenlijk besluit over welke partners het Expertisecentrum gaan 

vormen. 
Dit najaar wordt een intentieverklaring ondertekent en na enige discussie wordt besloten dat ook de huidige 
gebruiker van het Bonifatius-gebouw (VariO) de intentieverklaring mede gaat ondertekenen. 

 

  VSO-Campus 

De gemeente Noordoostpolder, de Zonnebloemschool en Onderwijsgroep Eduvier gaan onderzoeken 

of een samenwerking mogelijk is op, om of nabij de geplande VO-Campus en ROC Friese Poort aan de 

Espelerlaan. HEVO zal in de komende maanden gaan werken aan een gemeenschappelijk PvE. 

 

4. Lobby Bekostiging OHV 

Hans Wijnants geeft toelichting op  de landelijk ingediende motie bekosting onderwijshuisvesting van 

de gemeente Noordoostpolder. 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/4b-motie-nop-bekostiging-onderwijshuisvesting-

definitief.pdf  

https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/9c-motie-nop-bekostiging-onderwijshuisvesting-overzicht-

indieners-en-ondersteuners-24092020.pdf  

 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/4b-motie-nop-bekostiging-onderwijshuisvesting-definitief.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/4b-motie-nop-bekostiging-onderwijshuisvesting-definitief.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/9c-motie-nop-bekostiging-onderwijshuisvesting-overzicht-indieners-en-ondersteuners-24092020.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/9c-motie-nop-bekostiging-onderwijshuisvesting-overzicht-indieners-en-ondersteuners-24092020.pdf


3 

 

Nagekomen opmerking: De oproep aan het VNG-bestuur om een toezegging van het kabinet en 

parlement te verkrijgen voor aanvullende financiële maatregelen passend bij de kostenontwikkelingen 

en de extra eisen die zij wettelijk hebben gesteld aan gebouwen en verduurzaming van de 

onderwijshuisvesting zodat gemeenten op een verantwoorde manier hier uitvoering aan kunnen 

geven is unaniem aangenomen. 

Toelichting van de VNG bij het positieve preadvies: 

Deze motie is in lijn met de inzet die we samen met de VNG al geruime tijd hebben. Naar aanleiding 

van de genoemde motie onderwijshuisvesting uit 2018 is een expertiseteam aan de slag gegaan om 

onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige bekostiging van onderwijshuisvesting. Hierbij is 

ook gekeken naar de financiële haalbaarheid van het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit van 

de onderwijshuisvesting.  

Het advies van het expertiseteam onderbouwt dat een grote investering voor onderwijshuisvesting 

noodzakelijk is als men aan de wens voor klimaatneutrale en kwalitatief goede scholen wil voldoen. 

Het VNG-bestuur heeft zich op advies van het expertiseteam geschaard achter de ambities in de 

routekaart PO/VO in het kader van het klimaatakkoord en de bijbehorende claim van 20,96 miljard 

euro over 30 jaar.  

Hans Wijnants is ondertussen de landelijke lobby verder aan het voeren en hoopt dat najaar 2021 het 

Rijk water bij de vis zal doen. 

 

5. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting 

Ellentrees Muller  vraagt om aandacht voor provinciale regeling, die wellicht voor sommige 

onderwijsinstellingen interessant zou kunnen zijn: https://www.flevoland.nl/loket/subsidies 

Marga Sijbom Hassing wil graag extra aandacht voor goede afstemming met Veiligheidsregio vanwege 

mogelijk aankomende –extra- Corona-maatregelen, maar merkt verder op dat afstemming met korte 

lijnen tot op heden goed verloopt. 

 

De wethouder bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

 

 

Volgend OOGO 

 

Donderdag 23 september 2021 10.00-11.30   Locatie: Gemeentehuis 

 

2e LEA 

 

Donderdag 23 september 2021 12.00-13.00   Locatie: Gemeentehuis 
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