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Onderwerp:  Verklaring van geen bezwaar nevenvestiging SO/ZMOK 

 

Gevraagd besluit: 

Een verklaring van geen bezwaar af te geven aan de Aloysiusstichting voor het stichten van een nevenvestiging 

de Antoniussschool (de Pionier -SO/ZMOK) in Den Helder. 

 

Publiekssamenvatting 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Het bestuur van het 

samenwerkingsverband passend onderwijs is vanaf deze datum verantwoordelijk voor thuisnabij onderwijs. Het 

samenwerkingsverband passend onderwijs is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein 

van passend onderwijs, In haar ondersteuningsplan heeft zij beleid geformuleerd voor speciaal onderwijs in Den 

Helder, waaronder een SO-ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) voorziening. Het schoolbestuur, in dit 

geval de Aloysiusstichting, verzoekt de raad medewerking te verlenen voor het stichten van een nevenvestiging 

van een onderwijsvoorziening in Den Helder. Het is aan de raad een verklaring van geen bezwaar af te geven 

voor het stichten van een nevenvestiging. In dit geval gaat het om een nevenvestiging van de Antoniusschool 

(De Pionier). De Pionier is  geen nieuwe voorziening, maar een voorziening die namens de Aloysiusstichting 

werd verzorgd door de Stichting Samenwerkingsschool. 

 

Inleiding 

De nevenvestiging van de Antoniusschool, ook wel bekend als de Pionier, is al enige tijd gehuisvest in Den 

Helder. De leerlingen van De Pionier ontvangen onderwijs in afzonderlijke klassen in het gebouw aan de Drs. F. 

Bijlweg 234 waar ook de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) Het Kompas is ondergebracht. In de 

huidige constructie is de Aloysiusstichting formeel verantwoordelijk voor de leerlingen. De Stichting 

Samenwerkingsschool verzorgt het onderwijs het ontvangt van de Aloysiusstichting een vergoeding voor de 

uitvoering van onderwijs- en organisatietaken. De inspectie heeft aangegeven dat de bestaande constructie niet 

langer gedoogd kan worden en dat de volledige verantwoordelijkheid voor het onderwijs zichtbaar moet komen 

te liggen bij het bevoegd gezag waar de leerlingen staan ingeschreven. Om de voorziening weer te kunnen 

laten uitvoeren door de Aloysiusstichting is het nodig een verklaring van geen bezwaar af te geven. Inhoudelijk 

zal de voorziening niet wijzigen, dat wil zeggen dat dezelfde medewerkers op dezelfde plaats het onderwijs 

zullen blijven verzorgen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het in Den Helder behouden van een voorziening voor speciaal onderwijs voor kinderen met een 

gedragshandicap die onderwijs volgen in een orthopedagogische zetting. 

 

Kader 

De Wet op de Expertisecentra (artikel 76a) de procedure voor het stichten van een nevenvestiging voor een 

school voor speciaal onderwijs. 

De Wet op  het passend onderwijs bepaalt dat onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij wordt aangeboden. De 

uitvoering is belegd bij de samenwerkingsverbanden. 

 

Argumenten 

De bevoegdheid tot het inrichten van een nevenvestiging is voorbehouden aan het schoolbestuur (WEC art. 

76a). Het schoolbestuur meldt bij het Regionale Expertise Centrum (REC) de wens om een nevenvestiging in te 

richten. Een nevenvestiging kan alleen in een andere gemeente dan de gemeente van de hoofdvestiging 

worden aangevraagd. De omliggende REC’s hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het 
voortzetten van de SO-ZMOK voorziening in Den Helder door de Aloysiusstichting. Ook in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is deze voorziening opgenomen. Indien de gemeente niet 
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akkoord gaat, kan de nevenvestiging niet voortgezet worden in Den Helder, omdat de gemeente daarmee 

aangeeft niet de verantwoordelijkheid te willen dragen voor huisvesting van de nevenvestiging. 

 

De Pionier wordt al enige jaren namens de Aloysiusstichting uitgevoerd door de Stichting Samenwerkingsschool 

en is gehuisvest in het gebouw van de Kompasschool aan de Drs. F. Bijlweg te Den Helder. De inspecteur heeft 

aangegeven deze situatie niet langer te dogen, omdat een nevenvestiging kan alleen gerealiseerd worden door 

het schoolbestuur van de hoofdvestiging. In dit geval de Aloysiusstichting. Om dit te kunnen formaliseren is het 

nodig een verklaring van geen bezwaar af te geven. 

 

Het verzoek van de Aloysiusstichting is al in juni ingediend bij de gemeente. Er waren echter nog diverse 

gesprekken nodig tussen beide schoolbesturen om een goed beeld te krijgen van de afspraken die gemaakt zijn 

en de voortgang van het onderwijs te waarborgen. De afspraken hadden met name te maken met overdracht 

van het personeel en de huisvesting. Nadat is aangegeven dat tussen beide schoolbesturen goede afspraken 

zijn gemaakt, kan worden voorgesteld de verklaring van geen bezwaar af te geven. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich volgens de Referendumverordening voor het houden van een referendum, maar is voor 

dit onderwerp praktisch niet uitvoerbaar. Het betreft een voorziening met minimale gevolgen voor de inwoners 

van de stad, waardoor het houden van een referendum niet opweegt tegen de gevolgen van het te nemen 

raadsbesluit.  

 

Financiële consequenties 

Het voorstel heeft geen financiële consequenties.. Omdat de voorziening al gehuisvest is in Den Helder, worden 

de leerlingen al meegeteld met het bepalen van de hoogte van het gemeentefonds. De Stichting 

Samenwerkingsschool blijft juridisch eigenaar van het pand en het economisch claimrecht blijft bij de gemeente. 

Dat houdt in dat als de gebouw door het onderwijs wordt verlaten, het pand in eigendom wordt overgedragen 

aan de gemeente. 

 

Communicatie 

Na besluitvorming wordt een verklaring van geen bezwaar toegezonden aan de Aloysiusstichting en het REC. 

 

Realisatie 

De Pionier is een bestaande voorziening en wordt in die zin al uitgevoerd. 

 

 

 

Den Helder, 16 december 2014. 
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