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Datum indiening vragen: 26 oktober 2022 

 

Vragen: 

 
In het raadsvoorstel dat gaat over aanvullende budget voor de campus zit ook het vorige aangenomen 
raadsvoorstel. Daar staat in dat de raad binnen een halfjaar een voorstel krijgt voorgelegd over 
huisvesting van het Speciaal Voortgezet onderwijs. Dit hebben wij niet gekregen. 
Vraag 1: Waarom heeft de Raad geen voorstel gekregen inzake het Speciaal Voortgezet 
Onderwijs 
 
Antwoord: 
Dit was wel de bedoeling maar de tijd nodig voor voorbereidingen voor zo’n voorstel duurde langer en 
daarna was het proces voornamelijk gericht op de vraag over doorgang van de VO-Campus zoals in 
juni 2021 besloten was. Immers zonder VO-Campus vervalt de vraag ook of VSO hier ook een plek 
heeft. 
 
Van de betrokken partijen heeft het CDA een raadsvoorstel gekregen met daarin een keuze voor twee 
opties. Het speciaal onderwijs bij de VO-campus en apart huisvesten. 
Vraag 2: Kent het college dat voorstel? Waarom is het niet gedeeld met de raad? 
 
Antwoord: 
Er is geen raadsvoorstel. Enkel een concepttekst ter voorbereiding opgesteld door een extern bureau. 
 
Zoals op de informatieavond bleek vinden de bestuurders VariO en het Emmelwerda het jammer dat 
in het huidige voorstel het speciaal onderwijs niet meegenomen is. Het gaat om 100 jongeren en we 
kunnen veel aan elkaars kennis en mogelijkheden hebben, aldus de bestuurders. Een inclusieve 
school is pas echt inclusief als iedereen mee kan doen. Ook de bestuurders van het speciaal 
voortgezet onderwijs vinden het jammer en een gemiste kans.  
Vraag 3: Deelt het college die mening? 
 
Antwoord: 
Uit het Programma van Eisen blijkt het om in totaal 176 leerlingen in het VSO te gaan. Graag had het 
college gezien dat VSO ingepast zou kunnen worden in de VO-Campus. Ook wij zien de meerwaarde 
van inclusief onderwijs. Echter uit het Programma van Eisen blijkt die meerwaarde minder groot dan 
verwacht. De eisen die VSO stelt maken dat het samenvoegen op één locatie niet echt leidt tot 
vergaande samenwerking met het VO. Daarnaast valt de noodzakelijk investering hierin erg tegen. 
Dat maakt de afweging bij voorbaat ingewikkeld. 
 
Het speciaal voortgezet onderwijs heeft in juni gehoord dat gezamenlijke huisvesting op de campus 
niet doorgaat,  
Vraag 4: Hoe kan dat als dit de bevoegdheid van de Raad is (zie raadsvoorstel)? 
 
Antwoord: 
Met VSO is ambtelijk besproken dat het Programma van Eisen en de benodigde investeringen het 
moeilijk maken om een positief advies uit te brengen aan het college. Daarnaast heeft de wethouder 
vlak voor het zomerreces een open gesprek gehad met de beide schoolbestuurders waarin geen 
voorkeur uitgesproken is maar wel aangegeven dat de VO-Campus in het algemeen opnieuw bekeken 
moest worden. 
 



 
Het speciaal onderwijs heeft hierover een mail gestuurd naar het nieuwe 
college. In de berekening, waarop het beluit tot aparte huisvesting is 
gebaseerd, is een programma van eisen opgesteld. Dat programma van 
eisen is niet goed besproken met de belanghebbenden en ik begrijp van hen 
dat ze daar ook andere ideeën over hebben. 
Vraag 5: Wat is de visie van het college op de gang van zaken? 
 
Antwoord: 
Na he raadsbesluit van juni 2021 zijn we samen met de scholen een proces gestart. We hebben, als 
gemeente, een adviseur ingehuurd om samen met de scholen het Programma van Eisen op te stellen. 
Hierin blijkt duidelijk hoe het VSO inpassing in de VO-Campus ziet en welke eisen en voorwaarde 
daar voor hen bij horen.  
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