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Onderwerp: Antwoord schriftelijke vragen van mevrouw Tempels,  fractie PvdA d.d. 31-08-2022 

over het welzijn leerlingen locatie Laudis van het Almende College Silvolde  

 

Geachte mevrouw Tempels, 

 

1 

 

Allereerst bedanken wij u voor uw vragen over de onderwijssituatie in Silvolde – locatie Laudis. Uw 

vragen hebben we hieronder vetgedrukt opgenomen en de antwoorden op uw vragen vindt u cursief 

weergegeven.  

1      Kunnen hiervoor de bestaande corona gelden, toegekend aan alle gemeentes, worden ingezet 

om bovenstaand financiële hobbel te tackelen? Dit zijn immers gelden die ingezet kunnen 

worden om achterstanden op cognitief, executief sociaal en emotioneel vlak in samenhang aan 

te kunnen pakken.  

De signalen rondom de zgn. ‘time-out” groep van het Almende College, waarop de PvdA-fractie doelt, 

hebben ook het college bereikt. Dit is aanleiding geweest voor wethouder Bennink om op woensdag 7 

september jongstleden met de directie van het Almende College in gesprek te gaan om te kijken op 

welke wijze de continuïteit van het onderwijs voor deze leerlingen ingevuld kan worden en welke 

ondersteuning de gemeente hierin kan bieden. Het Almende College heeft daarbij gemeld de Time Out 

voorziening, die ingericht was voor een zestal leerlingen stop te zetten. Almende College gaat op korte 

termijn zoeken naar individuele oplossingen voor deze leerlingen, waarbij ouders, BuurtzorgJong, 

leerplichtambtenaren en het Samenwerkingsverband worden betrokken. Het College is ongelukkig met 

deze situatie en gaan hierover het gesprek aan met Almende. 

De besteding van de bestaande corona gelden zijn binnen de gemeente vastgelegd in het 

Uitvoeringsplan Covid-19. Binnen dit uitvoeringsplan zijn ook de gemeentelijke budgetten vanuit het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgenomen, die met name gericht zijn om jeugdigen te helpen 

hun gaven en talenten, ondanks de coronacrisis, tot bloei te brengen. De uitvoering van de activiteiten 

onder het NPO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs en de gemeenten. In de 

verdeling van de budgetten is het zwaartepunt nadrukkelijk bij het onderwijs neergelegd. Door de 

gemeente is een NPO-budget ontvangen van € 619.510,19. De inzet van de gemeentelijke gelden is vorig 

jaar vastgelegd in een kadernota NPO waarbij met name wordt ingezet op activiteiten ter ondersteuning 

van de jeugd, die vanuit de scholen niet mogen worden ingevuld. Het Almende College heeft een 
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totaalbedrag NPO ontvangen van € 3.691.780.--.  De huidige vraag past nadrukkelijk binnen de 

verantwoordelijkheid van het Almende College en hiervoor zijn daarvoor ook de benodigde financiële 

middelen beschikbaar bij het Almende College.  

2      Dit mogelijk te onderzoeken in samenwerking met de omliggende gemeenten. Zodat dit project, 

ten gunste van de leerlingen, doorgang kan blijven vinden?  

 Natuurlijk wordt, waar mogelijk en gewenst, samenwerking gezocht met omliggende gemeenten. In 

deze situatie ligt de primaire verantwoordelijkheid en zorgplicht bij het Almende College en is de 

woonplaats van hun leerlingen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod niet relevant.  

3     Hoe ons college/ betreffende wethouder de scholen gaat benaderen om dit geoormerkt budget 

te besteden. Daarbij denkend aan de bevordering van de samenwerking in de gemeente met 

diverse partijen in het kader van bovenschoolse maatregelen om Covid achterstanden, 

vertragingen en problemen te verhelpen.  

Het afgelopen jaar heeft de gemeente actief de samenwerking gezocht om samen met de ketenpartners 

binnen de lokale educatieve agenda (LEA, scholen, kinderopvang, BZJ, GGD etc.) invulling te geven aan 

deze gemeenschappelijke opdracht, waarbij de inzet van NPO-middelen (onderwijs-gemeenten) maar 

ook de huidige budgetten gericht op het beperken van Onderwijs Achterstanden (OAB) meegenomen 

zijn. Dit heeft binnen de LEA geleid tot het vaststellen van de gemeenschappelijke ambities en 

uitvoeringsagenda 2022-2027, gericht op 3 thema’s: kansengelijkheid, actieve betrokkenheid van ouders 

en de mentale weerbaarheid van de jongeren (na Corona). 

De invulling van het OAB-beleid voor de komende vier jaar, dat opgesteld wordt in samenspraak met de 

ketenpartners wordt aan het einde van dit jaar ter vaststelling aan de raad aangeboden.   

Hoogachtend, 

Het College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 

ondertekend 


