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Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B & W op grond van artikel 34 van 
het Reglement van Orde betreffende fusie Stichtingen Personele Unie VOG

De gemeenteraad heeft in 2018 een besluit genomen over het toetreden tot de personele unie 
van de samenwerkingsstichting van de Veluwse OnderwijsGroep (VOG) door de Stichting AVOO. 
Nu is een fusie aanstaande waarbij de 5 stichtingen van de personele unie samengaan. Dit is 
aanleiding voor de fractie van D66 Apeldoorn tot het stellen van de volgende vragen:

1. Op welke wijze draagt de fusie bij aan de kwaliteit van onderwijs en tot het in stand houden
van het openbaar onderwijs, graag een toelichting hierop van het College?

2. Hoe houdt het College toezicht op het in stand houden van het openbaar onderwijs?

3. Welke maatregelen worden genomen om ouders van leerlingen mee te nemen in de huidige
veranderingsprocessen?

Naast de aanstaande fusie binnen de VOG, komt binnen afzienbare tijd de kadernota
onderwijshuisvesting ter vaststelling naar de raad.
4 Kan het college uitleggen wat de relatie tussen dit fusieproces en de komende kadernota
onderwijshuisvesting is, welke verbanden zijn er?

D66 Apeldoorn
Jeroen Slikker

Beantwoording vragen:

1. Op welke wijze draagt de fusie bij aan de kwaliteit van onderwijs en tot het in stand houden 
van het openbaar onderwijs, graag een toelichting hierop van het College? 

De Veluwse Onderwijsgroep heeft als maatschappelijke opdracht voor alle kinderen en 
jongvolwassenen eigentijds en vooruitstrevend onderwijs vorm te geven. Dat betekent concreet dat 
leerlingen goed, actueel en gevarieerd onderwijs geboden wordt, dat hen uitdaagt om het beste uit 
zichzelf te halen om zo hun talenten optimaal te kunnen ontplooien. 

De Veluwse Onderwijsgroep heeft te maken met demografische krimp (er zijn minder kinderen in 
onze gemeente) en selectieve krimp (minder leerlingen kiezen voor een vmbo-school: leerlingen met 
een mavo-advies kiezen vaker voor een brede scholengemeenschap), dat is met name bij de 
openbare vmbo-school (Edison College) merkbaar. Het leerlingenaantal van het Edison College is 
gekrompen van 556 in 2017 tot 438 in 2020, waar de school in een verder verleden over de duizend 
leerlingen telde. Deze krimp heeft dusdanig grote financiële gevolgen voor de stichting AVOO, dat 
het openbaar voortgezet onderwijs zich ernstig zorgen maakte over haar voortbestaan. Dit heeft in 
2019 geleid tot aansluiting bij de personele unie van de Veluwse Onderwijsgroep. Een fusie van de  
onderwijsstichtingen is een logische vervolgstap die randvoorwaardelijk is voor de toekomst van het 
vmbo en het behoud van een breed openbaar onderwijsaanbod.  

Het vmbo moet op een toekomstbestendige manier georganiseerd worden. Gebleken is dat het in 
stand houden van de huidige 3 vmbo-scholen in de nabije toekomst niet haalbaar is: financieel niet, 
maar ook de onderwijskwaliteit en het onderwijsaanbod zullen onder druk komen te staan. 

Om het vmbo in Apeldoorn goed voor te bereiden op de toekomst, hebben de drie vmbo-scholen die 
deel uitmaken van de Veluwse Onderwijsgroep: Edison College, Sprengeloo en Veluws College 
Cortenbosch, de handen ineengeslagen. Zij hebben intensief gesproken over het voorbereidend 
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beroepsonderwijs met elkaar, met hun leraren en externe partners. Daarnaast hebben ze laten 
onderzoeken wat ouders, leerlingen en leerkrachten van groep 7/8 verwachten van een vmbo.

De drie bestaande vmbo-scholen zullen opgaan in twee nieuwe vmbo-scholen, die samen zorgen 
voor een compleet onderwijsaanbod. De scholen verschillen van elkaar in karakter, maar werken 
tegelijk intensief samen aan een sterk en toekomstgericht onderwijsconcept waarin meer ruimte is 
voor maatwerk, meer praktijk en meer keuzemogelijkheden voor leerlingen. Omdat de Veluwse 
Onderwijsgroep, evenals de gemeente, het belang van het aanbieden van openbaar onderwijs ziet, 
zal een van de twee nieuwe vmbo scholen een school voor openbaar onderwijs worden. Dat 
betekent ook dat de Veluwse Onderwijsgroep twee scholen voor bijzonder onderwijs samenvoegt tot 
een school om zo ruimte te blijven houden voor een school voor openbaar vmbo. Voor het 
organiseren van de twee nieuwe vmbo scholen is het randvoorwaardelijk dat de betrokken 
stichtingen fuseren. 

Naast het herontwerp van het vmbo wordt het hele onderwijslandschap van Apeldoorn onder de loep 
genomen om zo te komen tot een goed en gevarieerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen waar 
uiteraard ook openbaar onderwijs binnen het totaalaanbod geborgd wordt. 

2. Hoe houdt het College toezicht op het in stand houden van het openbaar onderwijs? 
Al bij de toetreding van de stichting AVOO bij de personele unie van de Veluwse Onderwijsgroep in 
2019 zijn hierover afspraken gemaakt. In de nieuwe statuten wordt een aantal waarborgen 
opgenomen waar het gaat om toezicht houden op het in stand houden van openbaar onderwijs:

- De gemeenteraad kan zich vanuit zijn wettelijke taak en verantwoordelijkheden voor het 
openbaar onderwijs wenden tot het college van bestuur van de stichting;

- De gemeenteraad is bevoegd in geval van ernstige taakverwaarlozing door het college van 
bestuur of het functioneren van het college van bestuur in strijd met de Wvo, maatregelen te 
nemen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor 
zover het openbare onderwijs betreft.

- Het bestuur van een samenwerkingsbestuur kan niet besluiten tot opheffing van een 
openbare school voor voortgezet onderwijs. Dat besluit blijft voorbehouden aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft dus het laatste woord over de sluiting van de 
openbare school en kan zo waarborgen dat er voldoende aanbod van openbaar onderwijs 
blijft bestaan.

- Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit over de 
werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. De vaststelling van de begroting en 
jaarrekening door het college van bestuur gebeurt na overleg met de gemeenteraad.

- Ten minste één lid van de raad van toezicht zal specifiek affiniteit hebben met en richt zich 
op het openbaar onderwijs in het bijzonder.

- De wijziging van de statuten behoeft de instemming van de gemeenteraad.

Het College is in overleg met het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep om in een 
afzonderlijk convenant bovenstaande concreter uit te werken. Een van de uitwerkingen betreft een 
jaarlijks gesprek met de gemeenteraad waarin het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep 
inhoudelijk een toelichting geeft op onderwijsontwikkelingen. Wij stellen voor om begin 2021 een 
eerste gesprek te initiëren. 

3. Welke maatregelen worden genomen om ouders van leerlingen mee te nemen in de huidige 
veranderingsprocessen? 
Zowel ouders als leerlingen zijn door het college van bestuur steeds geïnformeerd over de 
voorgenomen besluiten en daarnaast heeft er een ouderraadpleging onder alle ouders 
plaatsgevonden. De uitkomst van die ouderraadpleging was dat de overgrote meerderheid van de 
respondenten kon instemmen met de beide voorgenomen besluiten (fusie en herontwerp vmbo). Ook 
in de komende periode zal de Veluwse Onderwijsgroep zowel ouders als leerlingen actief blijven 
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informeren. Bij alle veranderingsprocessen zijn ouders en leerlingen in ieder geval ook betrokken 
door middel van hun vertegenwoordiging in de verschillende medezeggenschapsraden. 

4. Naast de aanstaande fusie binnen de VOG, komt binnen afzienbare tijd de kadernota 
onderwijshuisvesting ter vaststelling naar de raad. Kan het college uitleggen wat de relatie 
tussen dit fusieproces en de komende kadernota onderwijshuisvesting is, welke verbanden 
zijn er?
De fusie op zichzelf heeft geen invloed op de totstandkoming van de kadernota. Er is wel een 
verband tussen het herontwerp vmbo en de kadernota onderwijshuisvesting. Een extern bureau 
heeft onderzocht welke investering gedaan moet worden om het herontwerp vmbo binnen de 
bestaande huisvesting te kunnen realiseren. De investeringen die uit dit onderzoek naar voren zijn 
gekomen zijn opgenomen in de kadernota onderwijshuisvesting en het daarbij behorende Integrale 
huisvestingsplan (IHP).


