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De Ambelt
Kiest Koers
Speciaal onderwijs
blijft bestaan
Wij beantwoorden
uw vragen

Talenten laten groeien. de Ambelt

Voorwoord

Speciaal onde

U heeft inmiddels gehoord

“We zijn ervan overtuigd dat we

dat de Ambelt het speciaal
onderwijs anders wil inrichten.
Er is veel over geschreven en
onze plannen hebben veel

handelen in het belang van de leerlingen en dat nu het moment is om
te schakelen om onze expertise te
kunnen behouden. We hebben twee
jaar de tijd om het voor te bereiden”,
zegt Maarten Faas, voorzitter van het

losgemaakt. De gevolgen van

College van Bestuur. “Er zijn namelijk

passend onderwijs zijn groot

locaties die op termijn te klein zijn

en vragen van ons een nieuwe

om goed onderwijs en de juiste
ondersteuning te bieden. Als die

denkwijze over speciaal on-

worden overgedragen aan besturen

derwijs. In deze nieuwsbrief

in de regio, kan het huidige aanbod

leggen wij nogmaals uit wat

blijven bestaan en kunnen er zelfs
nieuwe arrangementen aan worden

wij voor ogen hebben.

toegevoegd.”

Voor ons staat de leerling centraal en wij blijven zorgen dat uw kind naar het speciaal

Jolida Spekreijse: “We hebben de inten-

onderwijs kan gaan. Daarom heeft de Ambelt ervoor gekozen de speciale onderwijs-

tie ons speciaal onderwijs samen met

voorzieningen zoveel mogelijk onder te brengen bij de reguliere scholen waar we al

partners anders te organiseren. Hoe dit

mee samenwerken. Hierdoor kunnen wij het onderwijs en de ondersteuning blijven

er precies uit gaat zien werken we in de

bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Ook behouden we zoveel mogelijk werk-

komende periode verder uit. We doen dat

gelegenheid en gaat de kennis over het speciaal onderwijs niet verloren. Dat is de

samen met de lokale scholen waar we nu

bedoeling van onze nieuwe koers, die wij op 8 september bekend maakten.

al veel mee samenwerken.”

De Ambelt is niet van plan om scholen te sluiten en wil geen kinderen terugsturen

Maarten Faas en Jolida Spekreijse con-

naar het regulier onderwijs. Dit in tegenstelling tot alle berichten in de media. Het

stateren dat er veel vragen leven bij de

is de bedoeling om het speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2017 over te

ouders over de gevolgen van de koers.

dragen aan onze samenwerkingspartners en samen met hen het speciaal onderwijs

“We gaan helemaal geen scholen sluiten,”

opnieuw in te richten. Daarnaast streven wij naar de inrichting van twee grotere

zegt Maarten Faas. “De Ambelt gaat door

regionale scholen voor speciaal onderwijs in Zwolle en Apeldoorn. Hoe dit alles er

in een andere bestuurlijke vorm,” zegt

precies uit komt te zien, gaan we de komende tijd uitwerken.

Jolida Spekreijse. “We blijven goed voor
de leerlingen zorgen door samen met de

Wij houden u op de hoogte via onze website, onze digitale nieuwsbrief en informa-

partners het speciaal onderwijs opnieuw

tieavonden. U kunt daarnaast met uw vragen altijd terecht bij de locatiedirecteur van

vorm te geven. In plaats van vestigingen

de locatie waar uw kind naar school gaat.

te sluiten, dragen we over aan samenwerkingspartners. Dus juist niet opheffen,

College van Bestuur van de Ambelt

maar voortbestaan. Ook al is het in een

Maarten Faas

andere organisatievorm.”

Jolida Spekreijse - Voetelink
Een veelgestelde vraag is of er nog andere
opties mogelijk waren voor de toekomst
van de Ambelt. Maarten Faas: “We
hadden kunnen kiezen voor sluiting van
vestigingen en concentraties op één of
enkele grote locaties. Maar dan hadden
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erwijs blijft bestaan
veel leerlingen dagelijks met busjes heen
en weer moeten rijden.” Geen optie, vindt
Faas: “Wij kiezen ervoor om onze kennis
naar de leerling te brengen in plaats van
andersom.”
Iedere locatie een plan
Wat betekent dit nu voor de verschillende
locaties?
De Ambelt heeft met alle partners gesprekken gevoerd en de intentie uitgesproken tot overdracht van leerlingen,
leerkrachten en medewerkers. In Kampen
is dat voor het Speciaal Onderwijs (SO)

specialisten in Arnhem. Er ontstaan hier-

Vragen?

met Stichting voor Protestants Christelijk

door in beide plaatsen scholen met een

Wilt u meer weten of is iets niet duidelijk?

Speciaal en Voortgezet Speciaal Onder-

regionale functie en een breed onder-

Dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur

wijs (VSO) voor Kampen en omstreken

wijsaanbod. Diversen soorten speciaal

van de locatie waar uw kind naar school

(De Schakel-Spanker en Trimaran). In

onderwijs en ondersteuning komen hier-

gaat. U kunt uw vraag ook rechtstreeks

Steenwijk heeft de Ambelt de intentie

door bij elkaar. Leerlingen uit de regio met

stellen aan Maarten Faas (CvB) via

het SO over te dragen aan RENN 4. Met

specifieke onderwijs- of ondersteunings-

collegevanbestuur@ambelt.nl. “Wij

RSG Tromp Meesters en CSG Eekeringe

behoefte kunnen in de toekomst terecht

hebben begrip voor uw zorgen en gaan

worden gesprekken gevoerd om het VSO

bij deze scholen.

graag met u in gesprek”.

aan hen over te dragen. In Deventer gaat
het voor het SO om Sine Limite en voor
het VSO om het Etty Hillesum Lyceum. In

Enthousiasme bij de samenwerkingspartners

Meppel bestaat de intentie om het VSO
over te dragen aan RSG Stad & Esch. In

De komende tijd gaat de Ambelt deze plannen uitwerken met de scholen. Deze

Hardenberg is de intentie uitgesproken

partners zijn ook positief over de plannen. Directeur-bestuurder Peter de Visser

om gesprekken met het Vechtdal College

van Scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel is van mening dat de nieuwe

aan te gaan voor de overdracht van het

koers van de Ambelt de kwaliteit van het onderwijs verhoogt. “Het voortgezet

VSO. In Nunspeet gaat het tenslotte om

Speciaal Onderwijs verdwijnt niet uit Meppel”, zegt hij. “De samenwerking tus-

een intentieverklaring met het Nuborgh

sen VO en VSO wordt juist verdiept. De overdracht is bovenal in het belang van

College.

de leerling.” Directeur Wim Boersma van het Vechtdal College in Hardenberg:
“Het is niet de bedoeling dat de leerlingen van de Ambelt intrekken bij het

Zwolle en Apeldoorn

Vechtdal College. Het is voor deze leerlingen niet goed om ze over te hevelen

Speciaal onderwijs, en daarmee ook de

naar ons grote gebouw. Ze hebben specifieke aandacht nodig en dat kan het

expertise van de Ambelt, zal altijd blijven

beste op de huidige locatie.”

bestaan voor leerlingen die het echt nodig

Rita Damhof, voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar Onderwijs

hebben. In Zwolle en Apeldoorn heeft

Zwolle (OOZ) is blij met de koers van de Ambelt: “Het biedt ons een prachtige

de Ambelt de intentie om twee grotere

kans om de krachten van ons eigen Onderwijscentrum De Twijn (cluster 3) en de

scholen voor speciaal onderwijs met een

Ambelt (cluster 4) te bundelen en vorm te geven in een gezamenlijk expertisecen-

regionale functie in te richten.

trum in Zwolle. Dit om kennis over speciaal onderwijs niet alleen te behouden,

De Ambelt wil dat in Zwolle samen doen

maar vooral verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor alle besturen

met Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

en scholen in Zwolle en regio. Daarbij willen we verschillende arrangementen

In Apeldoorn wil de Ambelt deze samen-

ontwikkelen voor leerlingen die intensievere ondersteuning nodig hebben.”

werking aangaan met De Onderwijs-

Samenwerken. de Ambelt
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Vraag en antwoord

Moeten de toekomstige leerlingen voor
het voortgezet speciaal onderwijs naar
Apeldoorn of Zwolle?

Als onze kinderen opgaan in het regulier

Hoe lang is een TLV geldig?

onderwijs, komen ze dan in een klas van

Kan deze worden herzien?

dertig leerlingen?

Antwoord
		

Antwoord

Nee, we gaan juist

Hoe lang de TLV

geldig is staat op de TLV zelf. Wanneer

de verbinding aan met schoolbesturen

deze is afgelopen maar de leerling kan

waarbinnen speciale onderwijsvoorzie-

nog niet naar het regulier onderwijs

ningen naar de toekomst geborgd zijn.

doorstromen, dan zal er een nieuwe TLV
worden aangevraagd.

woont, wel naar het speciaal onderwijs

Mijn kind heeft een TLV voor langere

in Zwolle?

tijd. Kan hem beloofd worden dat hij op
zijn locatie blijft?
Wanneer je een Toe-

voldoende aanbod te bieden voor leerlingen die een speciaal ondersteuningsaanbod nodig hebben.

Stel dat de medewerker niet mee gaat
naar de reguliere school, is het dan nog

Antwoord
		

Het regulier onder-

wijs is verantwoordelijk voor passende
voorzieningen om passend onderwijs

laatbaarheidsverklaring (TLV) hebt, kun

Antwoord
		

je zelf kiezen waar je speciaal onderwijs

intentie de onderwijsvormen en locaties

wilt volgen. Een Toelaatbaarheidsverkla-

hetzelfde te houden.

We hebben de

ring (TLV) is nodig om naar het speciaal

vorm te geven.

Ik kan me voorstellen dat docenten
vertrekken door deze onzekerheid.

onderwijs te kunnen. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband

Blijft de arrangementencommissie

in uw woonplaats.

bestaan?

Antwoord
				

Ja, deze is onderdeel

Wordt er een screening gedaan of

van Passend Onderwijs. Deze commissie

mijn kind terug kan naar het regulier

is onderdeel van ieder samenwerkings-

onderwijs?

verband. De naam van de commissie

Antwoord
		

Uitgangspunt is om

binnen alle samenwerkingsverbanden

passend onderwijs?

Kan een leerling die niet in Zwolle

Antwoord

Antwoord
		

verschilt per plaats.
Bij de aanvraag van

Hoe wordt de kwaliteit van onderwijs
gewaarborgd?

Antwoord
		

Dit is een belangrijk

aandachtspunt. We blijven ons uiterste
best doen om wisseling van personeel
te voorkomen en waar mogelijk goede
vervanging te realiseren, ook in nauw
overleg met de collegascholen.

een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
zal er kritisch worden gekeken naar de

Worden de toelatingseisen voor het

onderwijsbehoeften van uw kind. Naar

voortgezet speciaal onderwijs strenger?

aanleiding daarvan zal een inschatting
worden gemaakt of een plek in het

Antwoord
				

speciaal onderwijs nodig is.

commissie (de naam van deze com-

De arrangementen-

missie verschilt per plaats) zal voor
iedere leerling in kaart brengen wat de
Wie regelt het aanvragen van de toe-

ondersteuningsbehoefte is en waar dat

laatbaarheidsverklaring (TLV)?

het beste aangeboden kan worden,

Antwoord
		

rekening houdend met het aanbod op
Dit regelt de school.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Antwoord
				

U kunt met uw vra-

gen altijd terecht bij de locatiedirecteur
van de school waar uw kind onderwijs
krijgt. Op onze website www.ambelt.nl
vindt u een overzicht van onze locaties.
Bezoek ook regelmatig onze website
voor het laatste nieuws.

de diverse scholen.

U wordt hiervan op de hoogte gesteld
wanneer dit nodig is.

Colofon
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