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Aan het college van Hengelo  

Hengelo, 14 februari 2022 

  

Betreft:  Borging voltijd onderwijs voor hoogbegaafden  

 

Geacht College,  

De gemeenteraad van Hengelo stemde op 13 mei 2020 over de statuten en convenant van de 
Dr. Schaepmanstichting om zo de fusie tussen het Openbaar onderwijs, Stichting Scholengroep Primato, 
en het katholiek onderwijs, de Dr. Schaepmanstichting, mogelijk te maken. Op 1 augustus 2020 is dan 
vervolgens de Stichting Scholengroep Primato over gedragen aan de Dr. Schaepmanstichting. Vanaf dat 
moment is de Dr. Schaepmanstichting actief met de integratie van de beide stichtingen en de uitvoering 
van het toekomstbestendig maken van het basisonderwijs in Hengelo. Op 22 december 2021 werden 
door de raad de gewijzigde statuten en convenant van Symbio, de nieuwe naam van de gefuseerde 
stichtingen, goed gekeurd. 

Onderdeel van de nieuwe stichting Symbio is o.a. de oprichting van 4 samenwerkingsscholen. Twee 
scholen zijn KBS De Schothorst en OBS ‘t Schöppert in de Hasseler Es. Bezorgde ouders van ‘t Schöppert, 
met name van (meer)begaafde leerlingen, namen contact met ons op. De toekomst van het voltijd 
onderwijs voor hoogbegaafden op OBS ’t Schöppert zal blijkbaar met ingang van schooljaar 2022-2023 
anders vorm gegeven worden of zelfs verdwijnen. Parallel bereikte ouders het bericht dat de directeur 
van OBS ’t Schöppert eind januari zijn laatste werkdag had. 

Het voltijd onderwijs voor hoogbegaafden op OBS ’t Schöppert is uitermate bijzonder en uniek in de 
regio, er is dan ook geen alternatief voor deze leerlingen. Op dit moment volgen ruim 30 leerlingen in 
groep 5 t/m 8 het voltijd onderwijs voor hoogbegaafden op t’ Schöppert. Deze leerlingen komen zowel 
uit Hengelo maar ook de hele regio speciaal hiervoor naar deze school. Er zijn een aantal leerlingen 
(instroom groep 4) die deze route voor hoogbegaafden onderwijs willen gaan volgen maar werden 
afgewezen.                         

ChristenUnie Hengelo maakt zich samen met de ouders zorgen en heeft volgende vragen aan het 
college: 
 

1. Is het zo dat het voltijd onderwijs voor hoogbegaafden in Hengelo komend jaar eindigt als direct 
gevolg van de bestuurlijke fusie? 

2. Is het college het met ChristenUnie eens, dat voltijd onderwijs specifiek gericht op groepen 
hoogbegaafden als een bewezen concept is dat uniek is in Twente? 

3. Is het college het met ChristenUnie eens, dat voltijd specifiek onderwijs voor hoogbegaafden van 
meerwaarde is in het onderwijslandschap in Hengelo en het aanbod gewaarborgd moet blijven? 
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4. Hoe wordt het voltijd onderwijs voor hoogbegaafden in Hengelo vormgegeven na (het blijkbaar) 
beëindigen van het huidige aanbod op ’t Schöppert? 

5. Is de prognose van de leerlingenaantallen bij ’t Schöppert gebaseerd op de demografische 
ontwikkeling van de Hasseler Es als zogenaamde krimpwijk? Is er bij de prognose van de 
leerlingaantallen voor voltijd onderwijs voor hoogbegaafden ook rekening gehouden met het 
bredere voedingsgebied van dit type onderwijs? 

6. In 2019 heeft de gemeenteraad €3.135.000 fusiegelden t.b.v. uitwerking van de samenwerking 
tussen de Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting beschikbaar gesteld. Dit 
voor een periode van 4 jaar. Hoe worden deze middelen aangewend als er geen voltijd onderwijs 
voor hoogbegaafden meer wordt aangeboden? Hoe wordt geborgd dat deze middelen in de 
toekomst ook doelmatig aangewend gaan worden? Is er reden om aan te nemen dat er in de 
nieuwe situatie geen kinderen met ‘hoogbegaafden-problematiek’ tussen wal en schip gaan 
vallen? 

7. Wanneer zijn de ouders op de hoogte gebracht van het oprichten van de samenwerkingsschool 
(fusie) tussen OBS ‘t Schöppert en KBS De Schothorst? 

8. Is er bij de onderhandeling over de fusie tussen Stichting Scholengroep Primato en de Dr. 
Schaepmanstichting destijds garanties afgegeven dat alleen van oudsher vestigingen van de 
Stichting Scholengroep Primato gesloten zouden gaan worden en geen vestigingen van de Dr. 
Schaepmanstichting? 

9. Met het instellen van een identiteitscommissie binnen een samenwerkingsschool werd zowel 
het openbare karakter van scholen als wel de bijzondere inrichting geborgd. Kan het college ons 
inzicht geven in het scholenplan en gerust stellen, dat het openbaar karakter binnen Symbio 
gebord is?  

10. Het college had beloofd om de raad halfjaarlijks op de hoogte de houden over de verdere 
voortgang van Symbio. Wat is de huidige stand van zaken? Beschikt het college bijvoorbeeld over 
een scholenplan waaruit inzichtelijk wordt wat de toekomstige ontwikkelingen binnen Symbio 
zijn? 

 
Wij kijken uit naar uw beantwoording.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie van ChristenUnie Hengelo 

Susanne van den Beukel 


