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Inleiding
Het project WOC Campus voor het middengebied in Nieuwleusen is bij de besluitvorming in 2015
opgedeeld in een aantal deelprojecten. Een daarvan is de huisvesting van het basisonderwijs en de
kinderopvang/peuterspeelzaal. Bij de besluitvorming is bepaald dat de huisvesting van het basisonderwijs
in Nieuwleusen als laatste deelproject wordt opgestart met een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). In de
planning was een realisatie per 2020/2021 in gedachten.
Als voorwaarde voor het opstarten van het haalbaarheidsonderzoek was een plan van samenwerking
tussen de betrokken scholen een vereiste. Dit plan van samenwerking is begin 2017 opgesteld. Na de start
van de bouw van de Spil was het moment gepland om te starten met het haalbaarheidsonderzoek.
In februari en maart 2018 zijn door de wethouder Van Leeuwen en de projectleider La Roi verkennende
gesprekken gevoerd met de betrokken partijen:
 Openbaar onderwijs De Tweemaster (OOZ),
 Christelijk onderwijs De Zaaier en De Wegwijzer (PCO),
 Landstede Kinderopvang,
 Doomijn Peuterspeelzalen.
Deze memo geeft een beknopte weergave van de gevoerde gesprekken. Deze verkenning geeft het
college inzicht op welke wijze en wanneer invulling gegeven kan worden aan het haalbaarheidsonderzoek.
Openbaar onderwijs De Tweemaster
Op 14 februari heeft een gesprek plaatsgevonden. Met Landstede Kinderopvang wordt gedurende 6 jaar
samengewerkt voor de buitenschoolseopvang (BSO). De Tweemaster heeft ook al gesprekken gevoerd
met Landstede Kinderopvang m.b.t. een integraal kindcentrum (IKC). Naast de BSO is/komt er ook een
peuterspeelgroep. De Tweemaster wil het onderwijs als totaalpakket aanbieden. De school is bezig de
visie te herijken voor de komende jaren. Het bestuur is vooruitstrevend, de directie en team is positief ten
aanzien van de ontwikkelingen. Er is een werkgroep gevormd uit het team (Nieuwleusenaren). Het team
vindt de ontwikkelingen echter ook spannend.
Voor de huisvesting wil de school vanuit de visie op het onderwijs het programma van eisen opstellen.
Deze visie wil de school uitwisselen met anderen. De school streeft naar een heel duurzaam gebouw.
Samen in een gebouw voor alle partijen zou een mooie kans zijn in het middengebied. Kansen liggen er
bijvoorbeeld op gebied van facilitaire en andere beheerszaken. Ook in het kader van passend onderwijs
kan er worden samengewerkt. NB het plan van samenwerking (2017) benoemd ook een aantal van deze
onderwerpen.
Christelijk onderwijs De Zaaier en De Wegwijzer
Op 14 februari heeft een gesprek plaatsgevonden. Het protestants christelijk onderwijs (PCO) vraagt om
aandacht voor de (verkeers)veiligheid m.b.t. de ontwikkelingen in het middengebied. Dit is een zorgpunt
van het PCO dat eerder (december 2017) besproken is. Dit aspect heeft de gemeente onderdeel van het
haalbaarheidsonderzoek gemaakt. In het haalbaarheidsonderzoek voor de huisvesting van het
basisonderwijs in het middengebied liggen voor de gemeente meerdere opties open. Voor het PCO is de
verbouw van de eigen bestaande scholen ook een optie. PCO wil participeren in het middengebied om
erbij te zijn. Samenwerking tussen partijen hoeft in de ogen van PCO Nieuwleusen niet afhankelijk te zijn
van één gebouw. Er is immers concurrentie tussen de basisscholen. Huisvesting van betrokken partijen
achter één deur of onder één dak wordt daarom op dit moment niet wenselijk geacht.
PCO ziet mogelijkheden voor het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. M.b.t. de financiering
ziet PCO wel mogelijkheden om de planning (2020/2021) naar voren te halen door een vorm van
voorfinancieren. De gemeente heeft aangegeven dat de grenzen voor de ontwikkelingen in het
middengebied zijn zoals deze voor het project WOC Campus zijn bepaald.

Landstede Kinderopvang
Op 14 februari 2018 heeft een gesprek plaats gevonden. Landstede Kinderopvang is gehuisvest in De
Driehoek voor dagopvang en in De Tweemaster voor de BSO. Met de Tweemaster is een duidelijke
samenwerking, met het PCO nog niet. Er is in 2017 contact met het PCO over mogelijke samenwerking
met SAAM (SMON), middelbaaronderwijs en kinderopvang.
Landstede wil een rol nemen in de nieuwe situatie en ziet mogelijkheden voor integratie zoals bij een IKC.
Landstede Kinderopvang wil de huidige samenwerking verder uitbouwen. Opgemerkt is dat er in
Nieuwleusen relatief veel aanbieders zijn voor de doelgroep 0-4 jaar.
De eerdere samenwerking met Doomijn Peuterspeelzaal voor de VVE-groep is beëindigd als gevolg van
de vereisten met betrekking tot het personeel (eisen van de GGD). Landstede Kinderopvang wil de BSO
samen oppakken, mogelijk met speelgelegenheid bij de sport (USV). Aandacht voor doorgaande leerlijnen
en pedagogische overdracht kan een meerwaarde zijn. De vereisten vanuit de wetgeving is een
aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen.
Doomijn Peuterspeelzalen
Op 8 maart heeft een gesprek plaatsgevonden. Doomijn is gehuisvest in De Driehoek voor twee
peutergroepen (peuterspeelzaal). De gezamenlijke VVE-groep is weer uit elkaar (n.a.v. GGD en
wetgeving). Doomijn staat positief in de ontwikkelingen in het middengebied en streeft naar een IKC met
OOZ (De Tweemaster).OOZ staat hier niet voor open, maar Doomijn gaat dit met OOZ bespreken.
Peuterspeelzalen vormen een voorbereiding op de basisschool en kinderopvang heeft meer een
zorgaspect en is meer gerelateerd aan werkende ouders. Ook Doomijn ziet dat er in Nieuwleusen relatief
veel aanbieders zijn voor de doelgroep 0-4 jaar.
Doomijn staat open voor samenwerking en wil graag in de gemeente Dalfsen peuterspeelzaalwerk doen.
Conclusie
De partijen voor kinderopvang en peuterspeelzaal hebben in verleden samengewerkt op het gebied van de
VVE en zijn gewend om samen in één gebouw gehuisvest te zijn. Beide organisaties zien mogelijkheden
voor samenwerking met de basisscholen in Nieuwleusen en eventueel andere partijen in het
middengebied.
Openbaar onderwijs is positief ten aanzien van de ontwikkelingen, hoewel het team de ontwikkelingen ook
spannend vindt. Een heel duurzaam gebouw -op basis van een (vernieuwde) visie op het onderwijs- als
huisvesting in het middengebied voor alle partijen is een mooie kans. Het PCO is op dit moment afwijzend
op huisvesting in één gebouw. PCO wil participeren in het middengebied om erbij te zijn, maar ziet een
andere basisschool ook als concurrentie. Voor het PCO is de verbouw van bestaande scholen eveneens
een optie.
Bij de start van De Spil zijn destijds de ambities om samen te werken door de deelnemende partijen
geformuleerd en uitgewerkt: samenwerking, delen en verbinding. Deze ambities om samen te werken in
het middengebied van Nieuwleusen voor de doelgroep 0 – 12 jaar is bij een van de betrokken partijen nog
onvoldoende aanwezig om het haalbaarheidsonderzoek te kunnen starten.

