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Antwoord raadsvragen over 
borging voltijdonderwijs voor 

hoogbegaafden 

3378876  22 maart 2022 

Geachte mevrouw van den Beukel, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U heeft op 14 februari vragen gesteld aan het college over de borging van het voltijdonderwijs voor 
hoogbegaafden. Met deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen. 

 

1.   Is het zo dat het voltijdonderwijs voor hoogbegaafden in Hengelo komend jaar 

eindigt als direct        gevolg van de bestuurlijke fusie? 

 Nee, er is geen enkele relatie tussen de manier waarop het hoogbegaafden onderwijs in 

Hengelo ingericht is en de bestuurlijke fusie. Er zijn binnen Symbio 3 werkgroepen met 

hoogbegaafdheid (HB) specialisten uit alle scholen (inclusief een zware 

vertegenwoordiging van de HB component binnen ’t Schöppert) actief. Deze 

werkgroepen hebben zich vanaf oktober 2020 gebogen over de manier waarop er 

optimaal aandacht gegeven kan worden aan alle HB-leerlingen binnen Symbio 

toegepast op de daarvoor met het Samenwerkingsverband en de landelijke HB 

richtlijnen gestelde kaders. Deze werkgroep heeft eind december advies uitgebracht in 

het directieoverleg. Uitgangspunt is dat het lopende en deels nieuwe beleid de komende 

jaren wordt geïmplementeerd, waarbij er uiteraard aandacht zal zijn voor een goede 

overgang van de huidige situatie op de scholen/IKC’s naar het geoptimaliseerde nieuwe 

beleid. 

 

2.   Is het college het met ChristenUnie eens, dat voltijdonderwijs specifiek gericht 

op groepen   hoogbegaafden als een bewezen concept is dat uniek is in Twente? 

 Het college ziet het belang in van onderwijs gericht op hoogbegaafden. Dit kan op 

verschillende manieren worden ingericht. Het college heeft geen specifieke 

verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijs. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de onderwijsbesturen. De onderwijsbesturen geven 

conform de wettelijke kaders invulling aan een breed scala aan 

onderwijsmodaliteiten, waaronder uiteraard ook onderwijs voor hoogbegaafden en 

meerbegaafden. 

 

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? 

 Het college vindt een breed aanbod aan onderwijsmodaliteiten en passend onderwijs van 

belang voor Hengelo, waaronder ook het onderwijs voor hoogbegaafden. De specifieke 

invulling hiervan is de verantwoordelijkheid van de onderwijsbesturen en specialisten. 

Wij hebben niet een specifieke mening over welke vorm van onderwijs voor 
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hoogbegaafden het beste is. Wel gaan wij met stichting Symbio het gesprek voeren over 

de signalen die wij ten aanzien van de ontwikkelingen van het hoogbegaafdenonderwijs 

krijgen. 

 

4.  Hoe wordt het voltijdonderwijs voor hoogbegaafden in Hengelo vormgegeven na 

(het blijkbaar) beëindigen van het huidige aanbod op ’t Schöppert? 

Het college heeft geen specifieke verantwoordelijkheid voor de inrichting van het onderwijs. 

Dit is de verantwoordelijkheid van stichting Symbio. Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen 

valt binnen het basisaanbod van een school. Scholen bepalen zelf welke speciale 
programma’s zij hebben. Zoals de plusklas of extra lesstof. Tegelijkertijd is het voor de 

gemeente wel van belang dat het hoogbegaafdenonderwijs goed is geregeld, zodat er geen 
kinderen tussen de wal en het schip vallen. Vanuit dat oogpunt gaan wij op korte termijn in 

gesprek met stichting Symbio om de ontwikkelingen rondom het hoogbegaafdenonderwijs 

in Hengelo met hen te bespreken. 

 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? 

De prognoses van alle scholen binnen Symbio zijn gebaseerd op de postcode 

gebieden van de huidige leerlingenpopulatie en het “natuurlijke voedingsgebied”. 

Uiteraard wordt er in de prognoses rekening gehouden met beleidswijzigingen van 

landelijke, regionale, gemeentelijke en interne aard, demografie en bijvoorbeeld het 

tempo van woningbouw en gebiedsontwikkeling, wat voor deze wijk een versterkt 

doorstroomeffect kan opleveren.  

 

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 voltijdonderwijs  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? 

De aanwending van de middelen is geborgd middels een begroting-

verantwoordingscyclus. In de begroting van Symbio wordt de aanwending voor het 

komende jaar aangegeven en in het bestuursverslag – jaarrekening wordt dit vervolgens 

verantwoord. De begrotingen en bestuursverslagen worden jaarlijks aan de 

gemeente(raad) aangeboden. 

 

7.   Wanneer zijn de ouders op de hoogte gebracht van het oprichten van de 

samenwerkingsschool (fusie) tussen OBS ‘t Schöppert en KBS De Schothorst? 

Bij de fusie tussen de Dr. Schaepmanstichting en de Stichting Scholengroep Primato 

zijn alle ouders in het voorjaar van 2020 geïnformeerd over het voornemen om vier 

samenwerkingsscholen in te richten. Meer specifiek zijn de ouders van ‘t Schöppert-

Schothorst meerder malen geïnformeerd over het voornemen en het proces om te 

komen tot de samenwerkingsschool. Memorabel daarin is bijvoorbeeld de 

ondertekening van de intentieverklaring door directies en MR-en van beide scholen in 

de zomer van 2021. In het vervolgproces wordt er een zogenaamde fusie-

effectrapportage opgesteld, waarin nogmaals een ouderraadpleging plaatsvindt, zodat 

de input die hieruit voortkomt meegenomen kan worden in de inrichting van de 

samenwerkingsschool. Deze werkwijze heeft bij de overige drie samenwerkingsscholen 

goede resultaten gebracht en geleid tot een versterking van de ouderbetrokkenheid. 
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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? 

Hier zijn geen afspraken over gemaakt. Wel zijn er afspraken gemaakt over een 

goede spreiding over de gemeente en de wijken. Wellicht is het nog goed te melden 

dat er na de fusie, inmiddels drie “oud Schaepmanlocaties”, respectievelijk: de Borgh 

aan de Cruys Voorberghstraat, de locatie Wezelstraat van de Telgenkamp/Horizon en 

de Harmsveldweg (oud Hunenborg) zijn afgestoten tegen 1 “oud Primatolocatie”, 

namelijk de Willemschool aan de Marskant.  

 

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 geruststellen, dat 

het openbaar karakter binnen Symbio geborgd is? 

Het openbare karakter van het onderwijs blijft geborgd op zes plekken. De 

Anninksschool en de Wilbertschool als zelfstandige scholen/IKC’s en de 

samenwerkingsscholen “Hengelo-zuid”, Telgenkamp/Europa, Wooldermarke en 

Schöppert-Schothorst. Dit conform het beslisdocument wat ten grondslag ligt aan de 

fusie en het raadsbesluit van 19 december 2019. 

 

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? 

U bent als raad inderdaad halfjaarlijks geïnformeerd door ons als college in zowel de 

fusieperiode als in de periode van Symbio (laatstelijk door een zoom-meet) waarin de 

voortgang en de spreiding over de stad is doorgenomen. De bijbehorende presentatie is u 

destijds doorgezonden. Het door u aangehaalde scholenplan is conform het hiervoor 

benoemde beslisdocument, meer specifiek het kader waaraan de scholen/IKC’s dienen te 

voldoen om toekomstbestendig te zijn.  

 

Wij gaan op korte termijn in gesprek met stichting Symbio om de ontwikkelingen rondom het 
hoogbegaafdenonderwijs met hen te bespreken. Daarnaast nemen wij het initiatief om weer een 

informatiesessie samen met Symbio te organiseren, conform de afspraak met de raad om de raad 

halfjaarlijks te informeren over de ontwikkelingen binnen Symbio. In deze sessie kan Symbio dan 
ook inhoudelijk ingaan op de ontwikkeling van het hoogbegaafdenonderwijs in Hengelo. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


