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Samenvatting
Onderwijsexpertise centrum ’t Ravelijn is de onderwijsvoorziening voor speciaal (basis)onderwijs,
waarin de burgemeester Voetelinkschool voor speciaal basisonderwijs en de nevenvestiging van de
Ambelt voor speciaal onderwijs samengaan.
Om de toegankelijkheid van de school voor zowel leerlingen van ouders die de voorkeur geven aan
openbaar onderwijs als die de voorkeur geven aan bijzonder onderwijs te waarborgen, hebben
Accrete en Op Kop afgesproken dat zij de school zullen onderbrengen in de stichting
Samenlevingsscholen.Het voorstel behandelt de noodzakelijke goedkeuring hiervoor door de
gemeenteraad.
De nieuwe voorziening is in een nieuw gebouw gehuisvest. De gemeente heeft de school gebouwd.
Volgens de Wet op het primair onderwijs moet in dit geval na het gereedkomen het gebouw in
eigendom overgedragen worden aan het schoolbestuur. Tot nu toe is dit niet gebeurd, omdat het
gebouw nog onvolkomenheden kende. Nu deze zijn verholpen, kan de overdracht van het gebouw
plaatsvinden.

Beschrijving
Inleiding
De ontwikkeling van het onderwijsexpertise centrum ’t Ravelijn komt in een volgende fase. De
overname van de nevenvestiging van de Ambelt en de integratie daarvan met de burgemeester
Voetelinkschool zal op 1 augustus 2018 plaatsvinden. Aan de orde is nu het onderbrengen van de
school in de stichting Samenlevingsscholen, die als bevoegd gezag van de school zal gaan fungeren.
Voorstel
Akkoord te gaan met overdacht van de burgemeester Voetelinkschool door het huidige bevoegd
gezag, de stichting Op Kop, aan de stichting Samenlevingsscholen.

Argumenten
1. Overdracht burgemeester Voetelinkschool.
De Ambelt heeft enige jaren geleden aangegeven de nevenvestiging in Steenwijk van de
school voor speciaal onderwijs in Zwolle te willen afstoten. Daartoe zijn eerst besprekingen
gevoerd met Renn 4 en later met stichting Op Kop en Accrete. Dat heeft geresulteerd in een
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convenant (zie bijlage) waarin Op Kop, Accrete en de Ambelt uitspreken het speciaal
onderwijs van de Ambelt en het speciaal basisonderwijs van de burgemeester Voetelinkschool
te integreren in het onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn.
Per 1 augustus 2018 zal er een school voor speciaal basisonderwijs met extra expertise
ontstaan (sbo en sbo+) waarin zowel het aanbod van de Voetelinkschool en van de
Ambelt worden geïntegreerd.
In het convenant is ook afgesproken het Onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn in een nieuwe
rechtspersoon onder te brengen, die bevoegd gezag van de school zal zijn. Dit wordt de
stichting Samenlevingsscholen, die ook schoolbestuur is van de Lisdodde in Wanneperveen. In
de stichting werken Op Kop en Accrete samen. Het doel is in de scholen die onder de stichting
vallen onderwijs aan te bieden voor zowel kinderen van ouders die de voorkeur geven aan
openbaar onderwijs als van ouders die de voorkeur geven aan bijzonder onderwijs.
De statuten van de stichting zijn bijgevoegd als bijlage. Het samenwerkingsverband passend
onderwijs heeft ingestemd met het voornemen tot integratie van de verschillende vormen van
speciaal onderwijs en de overdracht aan de stichting.
Feitelijk betekent dit dat de burgemeester Voetelinkschool door Op Kop zal worden
overgedragen aan de nieuwe stichting. Wettelijk gezien kan Op Kop dit doen met alleen de
instemming van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De gemeenteraad
moet echter toestemming geven op grond van artikel 19 lid 3 van de statuten van Op Kop.
Met deze ontwikkeling worden de krachten van het speciaal onderwijs en het speciaal
basisonderwijs gebundeld. Daardoor worden de voorwaarden geschapen voor een goede
kwaliteit van deze vormen van onderwijs. Ook is het voortbestaan van het aanbod van het
speciaal onderwijs zoals dat tot nu toe door de Ambelt werd gegeven gewaarborgd. Het was
op een andere manier niet te handhaven geweest en het blijft op deze manier voor
Steenwijkerland behouden. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de
overdracht.
Kanttekeningen en risico’s
Geen.
Duurzaamheid en social return
Het OEC 't Ravelijn is gebouwd volgens de op dat moment geldende normen voor duurzaamheid.
Financiële toelichting
Geen.
Participatie en communicatie
De schoolbesturen stichting Op Kop, stichting Accrete en stichting Samenlevingsscholen zullen worden
geinformeerd.
Uitvoering en planning
Op Kop en Accrete en de Ambelt streven er naar het traject van overdracht van de school aan de
stichting Samenlevingsscholen op 1 augustus 2018 te laten plaatsvinden. Het raadsbesluit tot
overdracht van de school moet daarom voor die datum genomen zijn. Omdat de raadsvergadering in
juli uitsluitend over de Perspectiefnota gaat, zal het voorstel in de raad van juni behandeld moeten
worden.
Tot de overdracht van het gebouw kan door het college worden besloten.

Besluit
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Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met overdacht van de burgemeester Voetelinkschool door
het huidige bevoegd gezag, de stichting Op Kop, aan de stichting Samenlevingsscholen.
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