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Inleiding
Het Sprengen College heeft de afgelopen tijd zijn bestaansrecht onderzocht en met name de
mogelijkheden om een grotere organisatie te zoeken om bij aan te sluiten. Dit heeft ertoe geleid dat
het Sprengen College zijn onderwijsactiviteiten per 1 augustus 2022 stopt.
Kernboodschap
Het samenwerkingsverband onderwijs is verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. Die heeft
de Ambelt bereid gevonden het onderwijs te verzorgen voor de huidige groep leerlingen.
De Ambelt heeft ons daarom verzocht ermee in te stemmen op de locatie Groteweg 11 in Wapenveld
een nevenvestiging te vestigen. Daarnaast heeft de Ambelt gevraagd de huidige schoolgebouwen op
die locatie in gebruik te mogen nemen vanaf 1 augustus 2022.
Wij hebben ingestemd met het verzoek om een aanvraag in te dienen bij het Ministerie voor het
tijdelijk vestigen van een nevenvestiging. Naast de gemeente is ook het samenwerkingsverband
gevraagd hiermee in te stemmen. Beide instemmingsverklaringen dienen ter onderbouwing van de
aanvraag om een subbrinnummer (nevenvestiging) voor de locatie in Wapenveld. De Ambelt is
verantwoordelijk voor deze vervolgprocedure. De nevenvestiging is pas een feit als de Minister
hiermee heeft ingestemd.
Daarnaast hebben wij onder voorwaarden toestemming gegeven voor het gebruik van de
schoolgebouwen voor het komende schooljaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Wij hebben beide besluiten genomen in het kader van onze zorgplicht voor onderwijshuisvesting.
De Ambelt gebruikt het schooljaar 2022-2023 om te kijken hoe het in de toekomst om wil gaan met
het onderwijs aan de categorie leerlingen die nu op het Sprengen College onderwijs krijgt. Dit is ook
de reden waarom een tijdelijke ingebruikgeving wordt afgegeven. Hierover is overeenstemming met
de Ambelt.
Over die toekomstplannen vindt intensief overleg met ons plaats. Zowel onderwijsinhoudelijk in
regionaal verband als lokaal op het gebied van de onderwijshuisvesting. Zodra hierover meer
bekend is, komen wij daarover bij u terug.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Wij menen met deze tijdelijke instemming en ingebruikgeving geen onomkeerbare besluiten te
hebben genomen ten opzichte van de toekomstige ontwikkelingen rond het onderwijs aan deze
kinderen en de onderwijslocatie. Dit betekent dat wij de ruimte nemen de ontwikkelingen te volgen
en onze eigen afweging te maken.
Voor nu is het belangrijkste dat onderwijs aan de leerlingen van het Sprengen College voor het
schooljaar 2022-2023 geborgd is. Hiermee wordt voorkomen dat de leerlingen op straat komen te
staan.
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