
Voorgenomen besluit  
 
 

 

  

Aan:  MR obs Oudewater HBOO  

 

Betreft: Voorgenomen besluit voortzetting HBOO onder eigen BRIN bij Stichting Onderwijs 

Primair naar aanleiding van rapport ‘Verkenning positionering Openbaar onderwijs 

en hoogbegaafden onderwijs in Oudewater’ 

 

Datum:  30 januari 2023 

 

Voorgenomen besluit:  

Obs Oudewater Schakels/HBOO gaat per schooljaar 23/24 verder als Hoogbegaafden Onderwijs 

Oudewater en behoudt het huidige BRIN onder Stichting Onderwijs Primair. Hiermee komt er geen 

samenwerkingsschool in Oudewater. Het ondersteuningsprofiel zal worden aangepast naar 

leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben op grond van hun HB profiel. Reguliere leerlingen 

die niet hoogbegaafd zijn worden bemiddeld naar andere Oudewaterse scholen waar zij het nieuwe 

schooljaar zullen starten. Hiermee heeft Oudewater – conform de motie Van Meenen (december 

2022) haar eigen reguliere school voor hoogbegaafde leerlingen. Het vervallen van een reguliere 

openbare school wordt gecompenseerd doordat Oudewater een school heeft met een neutraal 

bijzonder karakter: Jenaplan Klavertje 4, zodat ouders die een school zoeken zonder religieuze 

grondslag nog altijd goed in Oudewater terecht kunnen. 

 

Toelichting: 

In het najaar van 2022 heeft VOS/ABB op verzoek  van Stichting Onderwijs Primair onderzoek laten 

doen naar de beste optie voor het voortbestaan van het openbaar onderwijs in Oudewater en van 

het HBOO in het bijzonder. De verwachting was dat een samenwerkingsschool met een van de 

Oudewaterse schoolbesturen het beste perspectief zou bieden. Daarom heeft Stichting Onderwijs 

Primair voor de zomer bij de gemeenteraad een aankondiging gedaan van deze wens (juli 2022).  

Het onderzoek van VOS/ABB heeft echter aangetoond dat een samenwerkingsschool en op deze 

manier het behoud van het HBOO voor de andere Oudewaterse schoolbesturen financieel gezien 

niet aantrekkelijk is. Er moet jaarlijks flink geld bij. Ook heeft het onderzoek opgeleverd dat er een 

grotere bereidheid is onder Oudewaterse besturen de reguliere leerlingen op te nemen en zo het 

HBOO onder het BRIN van Stichting Onderwijs Primair voort te laten bestaan. (Een eigen BRIN is 

financieel veel aantrekkelijker en vanwege de Stichtingsgrootte kan wanneer dat weer nodig is, een 

beroep gedaan worden op de gemiddeld schoolgrootte als ontheffing voor de opheffingsnorm). 

Daarnaast heeft VOS/ABB de aanbeveling gedaan nauwere samenwerking te zoeken met de 

Immanuelschool om zo het schoolgebouw aan de Kluwen slimmer te benutten en de gemeente de 

mogelijkheid te bieden voor projectontwikkeling tot appartementen. Ook adviseert VOS/ABB tot een 

convenant te komen met de Oudewaterse besturen om zo tot systeemfinanciering van het HBOO te 

komen en zo gezamenlijk het HBOO te erkennen als een waardevolle aanvulling in het kader van een 

dekkend netwerk in de regio. Ook adviseert VOS/ABB om de samenwerking te zoeken met Prisma in 

Gouda en de Anderssenschool in Woerden voor verdere versterking van HB onderwijs in de regio. 

Verzoek aan de MR: 



Voorgenomen besluit  
 
Het bestuur verzoekt de MR van obs Oudewater Schakels/HBOO in 

te stemmen met het voorgenomen besluit.  

De MR en het team hebben hun vragen over het besluit kunnen stellen en zijn ook in de afgelopen 

maanden betrokken in het onderzoek. Het besluit zal 7 februari uitgebreid worden toegelicht tijdens 

een ouderavond. In maart 2022 is een vooraankondiging gedaan dat de reguliere leerlingen per 

schooljaar 23/24 naar alle waarschijnlijkheid geen onderwijs meer zouden kunnen volgen op obs 

Oudewater. Dat dit nu - op iets andere gronden weliswaar - bewaarheid wordt, is daarmee voor 

ouders en medewerkers geen verrassing. 


