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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 13-dec-21 

Vragensteller   B. Schrijver, D'66 

Agendapunt/onderwerp Agendapunt 4, Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2022-

    2038 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  J. Goejer  

Contactgegevens  j.goejer@dalfsen.nl 

    488349-06 360 11 620 

 

Citaat uit het raadsvoorstel:  

In het ‘op overeenstemming gericht overleg onderwijshuisvesting (OOGO)’ van 25 oktober 2021 

hebben gemeente en schoolbesturen de visie, koers en fasering voor een meerjarig 

onderwijshuisvestingsbeleid, het Integraal huisvestingsplan primair onderwijs Dalfsen (IHP) 

bevestigd. Met dit beleidsplan spreken de partijen zich uit over de wijze waarop 

onderwijsvoorzieningen in Dalfsen in de komende decennia kunnen blijven voldoen aan de eisen die 

daaraan gesteld worden om voor alle kinderen goed onderwijs in een goede en veilige omgeving te 

kunnen blijven bieden. 

Einde citaat. 

 

Vraag 1  

Schoolbesturen zijn vaak besturen van grote koepelorganisaties van onderwijs. Zijn de ouders van de 

kinderen als hun wettelijk vertegenwoordigers of als vertegenwoordiging van die ouders de MR 

(medezeggenschapsraad) ook betrokken bij de voorbereiding en formulering van dit beleidsplan? 

Zo ja; Hoe en wanneer? En wat is met hun opinie gedaan? 

Zo nee; Waarom niet? En hoe worden zij wel betrokken en wanneer? En wat kan hun inbreng dan 

nog veranderen aan dit beleidsplan? 

In het raadsvoorstel wordt bij 1.6. gesproken over belanghebbenden. Wie worden daarmee bedoeld? 

Kunt u voorbeelden geven? 

Vraag 2  

Wordt er in dit beleidsplan rekening gehouden met de mogelijkheid van Voortgezet Onderwijs in de 

eigen kern Dalfsen? Of met een overbruggings/keuzeperiode voor 10-14 jarigen? 

Vraag 3  

Als een school een tekort heeft aan lokalen is een leerlingenstop dan ook een optie? 

Zo nee, waarom niet? 

 

Beantwoording  

Vraag 1 

Bij het tot stand komen van dit Integraal Huisvestingsplan zijn de schoolbesturen gesprekspartner 

geweest.  In deze fase van de ontwikkeling  is samen met de schoolbesturen een brede afweging 
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gemaakt van de opgaven waar het onderwijs in Dalfsen,  en in de diverse kernen, de komende 

decennia een antwoord op moet geven. Het belang van kwalitatief goed onderwijs in goede, 

toekomstbestendige voorzieningen heeft in de ontwikkeling voorop gestaan. Derhalve is door alle 

schoolbesturen breder gekeken dan de ontwikkeling en de belangen van de eigen school (of 

scholen). Schoolbesturen waren zeer betrokken en op de hoogte van de ontwikkelingen in Dalfsen,  

ongeacht de omvang van de bestuurlijke verantwoordelijkheid.  In dit proces hebben de 

schoolbesturen op eigen wijze de medezeggenschapsraden, personeel en/of ouders van de scholen 

betrokken.  

Ook bij het vervolg op dit IHP zal communicatie met en betrokkenheid van  personeel en ouders 

primair de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen zijn en op die wijze opgenomen worden in de 

verdere verkenning per kern en in de projectplannen.  

Het begrip belanghebbenden kan breed worden ingevuld en per kern en projectonderdeel 

differentiëren. Naast de direct betrokkenen bij de school moet ook geacht worden aan betrokken 

partijen met voor- en naschools aanbod, aan andere partijen rondom kind en gezien die met een 

school kunnen samenwerken. Daarnaast heeft dit bijvoorbeeld ook betrekking op de betrokkenheid 

van Plaatselijk Belangen en omwonenden.  

Vraag 2  

Het IHP richt zich in de eerste plaats op de toekomst van het huidige primair onderwijs. Er wordt in 

dit plan niet expliciet rekening gehouden met een vestiging van voortgezet onderwijs in de kern 

Dalfsen.  Het IHP biedt schoolbesturen de ruimte voor het verkennen en inbrengen van nieuwe 

vormen het organiseren van onderwijs.   

Vraag 3  

Ouders hebben een vrije schoolkeuze voor hun kinderen. De afwegingen waarop ouders tot een 

schoolkeuze komen is divers. De gemeente heeft geen zeggenschap over het toelatingsbeleid van 

scholen.  

 

 


