
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  23 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Martijn Harbers, Eric Asteleijner Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032 

 

1. Aanleiding 

Naar aanleiding van de berichten in de media over de Scholenvisie basisonderwijs Hof van 

Twente 2022/2032, doe ik u hierbij een memo toekomen ter verduidelijking hoe de 

scholenvisie moet worden gelezen/gezien. 

2. Inhoudelijke mededeling 

 

Status 

De Scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032 is op initiatief van de gemeente en 

de schoolbesturen opgesteld. De Scholenvisie verwoordt de strategische ambitie voor de 

onderwijsvoorzieningen van het basisonderwijs in de gemeente Hof van Twente, gebaseerd op 

momenteel bekende gegevenheden en ontwikkelingen.  

 

Zoals in het rapport ook aangegeven, wordt de Scholenvisie gehanteerd als langdurig 

‘commitment’, met minder focus op de concrete inhoud maar meer op de gekozen richting en 

bijhorende intenties. Een mogelijk huisvestingsscenario is hierin – in meerdere varianten – 

aangegeven. Op basis van ontwikkelingen kunnen het scenario en prioriteiten in fasering 

wijzigen. De Scholenvisie is als zodanig nadrukkelijk geen blauwdruk met vaststaande 

meerjaren uitvoeringsplannen; het plan biedt wèl een basis en aanknopingspunt voor te 

ontwikkelen beleid.  

De Scholenvisie geeft daartoe een mogelijk vergezicht van huisvestingsurgenties en -mutaties, 

biedt mogelijkheden tot prioriteitstelling en schetst een mogelijk perspectief op de 

huisvestingsbegroting voor gemeente en schoolbesturen. Daarnaast kunnen schoolbesturen 

de Scholenvisie gebruiken voor het formuleren van eigen inhoudelijk beleid en 

huisvestingsbeleid en kunnen aan de hand hiervan afspraken maken met de gemeente of 

andere partijen.  
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De Scholenvisie is aanknopingspunt voor nader te formuleren specifieke huisvestingsaan-

vragen van het basisonderwijs. Deze aanvragen zullen de reguliere formele procedure volgen 

en worden ter finale beoordeling en besluitvorming aan het college en aan uw raad 

voorgelegd.  

 

Gelijkwaardig overleg  

RO groep heeft het proces om te komen tot de Scholenvisie begeleid. Opdrachtformulering 

heeft in gezamenlijkheid met gemeente en schoolbesturen plaatsgevonden.  

De Scholenvisie is het resultaat van een intensief en interactief proces waarbij nadrukkelijk de 

gemeente en alle schoolbesturen betrokken zijn. Frequent is hiertoe gelijkwaardig overleg 

gevoerd met de begeleidingsgroep, waarin vertegenwoordigd de gemeente (bestuurlijk en 

ambtelijk) en de schoolbesturen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente 

(OPOHVT), Stichting Katholiek Onderwijs Midden Twente (KOMT), Stichting MarCanT, 

Stichting Keender en Stichting Nutsbasisschool Delden. Alle schoolbesturen hebben de 

uitgangspunten van de gevoerde studie onderschreven. 

 

Positie Openbaar Onderwijs 

De Scholenvisie geeft een inhoudelijke visie op onderwijs en een mogelijk perspectief op 

huisvestingsposities. In het mogelijk huisvestingsscenario (en de varianten daarin) is 

nadrukkelijk bekeken of openbaar onderwijs voldoende vertegenwoordigd is in het 

onderwijsaanbod.  

Openbaar onderwijs blijkt in elke variant voldoende bereikbaar en ruim passend binnen 

gestelde wettelijke kaders (openbaar onderwijs binnen 10 kilometer, gemeten over weg). 

 

Ten aanzien van Goor-Oost, locatie ’t Gijmink zijn drie mogelijke huisvestingsvarianten in de 

Scholenvisie opgenomen.  

Varianten 1 en 2a handhaven de onderwijsfunctie op locatie ’t Gijmink; variant 2b geeft een 

perspectief van concentreren van flankerende brede maatschappelijke (kind)voorzieningen, 

waarbij het onderwijs verplaatst/geconcentreerd is naar de omliggende locaties.  

Een keuze in deze aangedragen varianten is niet gemaakt. Ook zijn denominaties niet ter 

discussie gesteld.  

In elke gepresenteerde huisvestingsvariant wordt in Goor-West een onderwijslocatie 

gehandhaafd. 

3. Conclusie 

Conclusie is dat bevooroordeling van het bijzonder onderwijs niet aan de orde is. Alle 

onderwijsvormen krijgen in De Scholenvisie de aandacht die zij verdienen. Kortom De 

Scholenvisie gaat niet voorbij aan de grondwet zoals in de berichten in de media wordt gesteld. 

De Scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032 is een strategische 

ambitie/inhoudelijke visie voor de onderwijsvoorzieningen van het basisonderwijs in de 

gemeente. De focus ligt op de gekozen richting en bijhorende intenties en minder op de 

concrete inhoud. De Scholenvisie is daarnaast voor de schoolbesturen een middel voor het 

formuleren van eigen inhoudelijk beleid en huisvestingsbeleid. Een visie die in gezamenlijkheid 

met gemeente en schoolbesturen is opgesteld waarbij de uitgangspunten door partijen worden 

onderschreven en nadrukkelijk naar de positie van het openbaar onderwijs is gekeken.  

Keuzes in mogelijke vergezichten, aangedragen varianten/scenario’s en denominaties zijn in 

dit stadium niet aan de orde. Uitvoeringsplannen die voortkomen uit De Scholenvisie zullen ter 

besluitvorming aan het college en uw raad worden voorgelegd. Wellicht ten overvloede deel ik 

mee dat het openbaar onderwijs hierin bijzondere aandacht zal krijgen. 

 

 

 

 

 


