
 

 

 

Verslag OOGO 9 september 2015 

Aanwezig: Namens de schoolbesturen: 

- dhr. A.de Blois (dir. Eben Haëzerschool) 

- dhr. L. Breukel (dir./best. Aves Stichting voor Primair Onderwijs) 

- dhr. A. van Hove (bestuurder CvB Stichting Christelijk primair onderwijs) 

- dhr. J. Veenstra (medewerker onderwijsbureau Meppel) 

- mw. E. van Doorn (dir/bestuurder Onderwijsgroep Eduvier) 

- dhr. A. Reussing (Zonnebloemschool) 

- dhr. S. Hiemstra (Emelwerdacollege) 

- dhr. Th. Jorna (dir/best. Bonifatiusmavo – SSVO) 

- dhr A. Dijk (directeur Groenhorstcollege mbo en vmbo-ProO) 

Namens de gemeente: 
dhr. H. Wijnants (wethouder educatie & Financiën), voorzitter 
dhr. R.A. Brull (beleidsmedewerker MO onderwijshuisv. /accommodaties.), secretaris 

dhr. G.J. Akkerman (beleidsmederwerker MO onderwijshuisv./accommodaties) 

Afwezig: Dhr. Herman ter Buurkes de Vries (dir/bestuurder a.i –SSVO/ZZC) 

Dhr. W. Lengkeek (VGPC-accretio; Planthof) 

Mw. A. Korenberg (dir Planthof) 

Rapporteur: Dhr. R. Brull 

Datum: 9 september 2015 

Eerstvolgende 

vergadering: 

Voorjaar 2016 

Onderwerp: OOGO  -  14.00 – 14.55 uur 

Kopieën: Bovengenoemden 

 

Ad 1.  Opening 

dhr. Wijnants opent de vergadering. 

 

Informeert de aanwezigen over “sluiting Ambelt”. 

Mw. Van Doorn heeft iets meer informatie. Zij zegt dat de school/het bestuur de kleinere 

vestigingen wil laten aansluiten/overdragen aan lokalen partners voor PO. De Ambelt 

gaat met deze partijen daarover in gesprek. Alleen de vestigingen Zwolle en Apeldoorn 

blijven open. Deze worden overgedragen aan respectievelijk “het openbaar onderwijs in 

Zwolle” en aan “De Onderwijsspecialisten” in Arnhem 

 

Informeert de aanwezigen over het bijgevoegde verslag – Strategisch overleg 

Onderwijshuisvesting – Passend Onderwijs. 

Tot vanmiddag kunnen de aanwezigen correcties melden aan de secretaris. 

Daarna is het verslag vastgesteld. 

(opm.: er zijn geen correcties doorgegeven, daarmee is het verslag definitief). 

 

Ad 2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 



Ad 3.  Mededelingen 
HW: 

 Brief Koperwiek – Er zijn geen vragen/opmerkingen over de geagendeerde brief 

 Aanvullend Krediet Fladderiep Kraggenburg 
HW: informeert aanwezigen over raadsvoorstel om aanvullend krediet van € 197.000 
beschikbaar te stellen aan Aves. In totaal opgenomen een bijdrage voor renovatie. 
-Die is inzetbaar voor (bouw)activiteiten/materialen die niet onder de kruisjeslijst en 
bekostiging vallen van rijk aan de schoolbesturen; 
- Uitbreiding met klein aantal m² ten behoeve van Kindcentrumfunctie 
- Betreft enige en overblijvende schoolgebouw in Dorp 

 In kader van het Project “Voorzien in Vastgoed” (VIV) en het beleidsplan waar nu aan wordt 
gewerkt is het goed om te beschikken over de laatste en actuele cijfers. In dat kader worden 
opnieuw leerlingenprognoses opgesteld.  

 
AvH:  

 informeert de aanwezigen dat hij als vertegenwoordiger voor het gehele PO en SO  
deelneemt in de Kerngroep Leer- en Ontdekcentrum. De notulen worden na vandaag 
doorgestuurd naar de overige scholen voor PO en SO. Dit als terugkoppeling om te 
bespreken.  

 Is namens het onderwijsveld lid van de Raad van Advies van de Werkcorporatie (WC).  
Informeert de schoolbesturen, dat als er punten zijn hij deze voor het onderwijs graag 
meeneemt naar de overleggen van de raad van advies. 

 
Ad 4. Programma en Overzicht Huisvesting onderwijs 2016 
HW:  
Behandeling van het Programma en Overzicht “inhoudelijk” en “naar aanleiding van”, in één keer 
gezamenlijk. 
 
AD:  Vraagt naar aanleiding van de huurvergoedingen voor de sportvelden of het Praktijkonderwijs 
daar ook voor in aanmerking komt. In principe wel als er geen eigen veld is. Het aantal uren moet 
worden doorgegeven en dan kan de beschikking nog in het Programma van 2016 worden 
opgenomen. 
 
LB:  

 Naar aanleiding van De Wissel. Meldt dat er naast de twee lokalen die nu zijn/worden 
bijgeplaatst er nogmaals opnieuw twee lokalen bij komen (totaal 4 naast het hoofdgebouw). 
In twee/drie jaar tijd is aantal leerlingen toegenomen van ca. 80 naar 200 (verwacht per 
1.10.2015); 

 Informeert naar de 1
e
 inrichting voor de volgende groepen. Toelichting: De financiële middelen 

voor PO leerlingen op het AZC is eigenlijk een doeluitkering. Komt bovenop de middelen 
onderwijshuisvesting en is daarmee een soort doeluitkering. 
Is in het Programma opgenomen om transparant te maken. Het bedrag wordt 1-op-1 door 
vergoed aan Aves. Formeel is Programma niet nodig. De volgende vergoeding zou in 2016 
ook via de voorjaarsrapportage aan Aves overgeheveld kunnen worden. 

ThJ:  

 geeft aan dat ook de SSVO/Zuyderzeecollege te maken heeft met groei van het aantal AZC 
leerlingen aan de NT2 opleiding. De hoogbouw van de Nagelerweg 4 zou zelfs te klein 
kunnen worden voor het aantal leerlingen. 

 
HW: Twee opmerkingen en aanvullingen. 

1) Vult aan dat de huidige beschikking (pag. 18): 
- Aanpassing bestaande onderwijsgebouwen ten behoeve van geschikt maken (tijdelijke) 

huisvesting bij herschikkingen”. De omschrijving wordt aangepast en het budget opgehoogd 
(+ € 25.000). 
Nieuwe omschrijving:  
Aanpassing bestaande onderwijsgebouwen voor geschikt maken als (tijdelijke) huisvesting bij 
herschikkingen en het doen van noodzakelijke onderzoeken o.a. in kader van VIV. 
 
 
 



2) Toegevoegd wordt een vergoeding van € 95.993 voor het dak van Klimop. 
De juridische aansprak is in het Programma 2015 opgenomen. Er was toen nog geen bedrag 
bekend. Dit bedrag is inmiddels bekend. Het schoolbestuur draagt zelf de kosten voor de 
activiteiten die in de kruisjeslijst staan.  

 
Ad 5: Wvttk en rondvraag 
JV:  
Hoe verhoudt –strategisch overleg OHV zicht tot accommodatie en vastgoedbeleid Voorzien in 
Vastgoed? Antw: Het overleg was al geagendeerd en gestart voordat VIV definitief was geaccordeerd. 
Een aantal onderwerpen uit –strategisch overleg – zijn of worden besproken tijdens de gesprekken 
met de schoolbesturen. In het beleidsplan komen deze onderwerpen terug en kunnen dan ook in het 
betreffende OOGO worden besproken en definitief gemaakt/gewijzigd worden. 
 
AD:  

 geeft aan dat het PrOo groeit van 102 leerlingen, waar het gebouw geschikt voor is, naar ca. 
125 leerlingen op lange termijn. Het huidige aantal leerlingen wordt opgevangen binnen de 
huidige accommodaties (met inzet van de mbo accommodatie) en dat leek te lukken. Het 
grote aantal aanmeldingen en met name (zij)instroom vanuit regulier VO m.n. in klassen 2,3 
en 4 haalt daar een streep door en we bekijken hoe en wat voor de huisvesting nodig is. Het 
is mogelijk dat hier een aanvraag uit voortkomt. 

 Verzoekt de overige collega’s om in gesprek te gaan over gezamenlijke “stoomcursus” 
aanpak voor taalonderwijs aan kinderen/leerlingen die vanuit het AZC onderwijs gaan volgen. 
De vraag wordt door A.Dijk meegenomen naar het samenwerkingsverband Aandacht+.  

LB. In het PO wordt dit op het AZC geregeld via een Schakelklas.  
Financiering is door onderwijs met een bijdrage vanuit de gemeente.  
EvD vraagt of een bijdrage van de gemeente uit LEA gelden mogelijk is. In Lelystad wordt dit daaruit 
gedekt. 
 
Ad 6. Sluiting. 
De wethouder sluit de vergadering om 14.55 uur. 

 

 
 
 
 
 
 


