
  
  

  
   
Sturing en Beleid  
 

Koningsplein 1 - Postbus 271 - 2980 AG  Ridderkerk - T 0180 451 234 - F 0180 427 036 - e-mail info@ridderkerk.nl 
 

Aan de gemeenteraad  

 

ambtenaar : Mw. S. Kubbe uw brief d.d. :  
doorkiesnr : 0180 451 424 uw kenmerk :  
fax :  ons kenmerk : RU11/07365 
email : s.kubbe@ridderkerk.nl  
bijlage(n) : 1 Ridderkerk,  12 oktober 2011 
    
Onderwerp: concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Kerk, IJssel en Drecht 2012-2017 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij informeren wij u dat wij op 11 oktober jl. hebben ingestemd met het concept Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen Kerk, IJssel en Drecht 2012-2017. Het RPO is in te zien op 
www.learidderkerk.nl.  
 
In artikel 72 van de Wet op het voortgezet onderwijs is geregeld dat besturen van VO-scholen 
kunnen samenwerken om het onderwijsaanbod regionaal af te stemmen. Dit doen ze in het 
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Over een RPO moet vooroverleg worden gevoerd 
met allerlei betrokken instanties, zoals andere schoolbesturen in de regio, de provincie, het 
bedrijfsleven (vanwege het vmbo) en het ROC.  
 
Over het concept-RPO moet op overeenstemming gericht overleg (OOGO) worden gevoerd met de 
colleges van de betreffende gemeenten, in verband met de mogelijke huisvestingsgevolgen. Op 
grond van het RPO, dat geldt voor 5 jaar, kan de minister van OCW bepaalde 
onderwijsvoorzieningen voor bekostiging in aanmerking laten komen.  
 
Via het Farelcollege hebben we het concept RPO Kerk, IJssel en Drecht 2012-2017 ontvangen. 
Het RPO betreft het grondgebied Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Nederlek en Ridderkerk.  
 
Het betreft een beleidsarm RPO, waarin de schoolbesturen vooral een aantal zaken willen 
formaliseren, zoals het Maximacollege aan de Margriet van Comenestraat en het Farel College 
aan de Platanenstraat de status van een nevenvestiging geven. Dit heeft vooral gevolgen voor de 
bekostiging. Voor Ridderkerk zitten er geen huisvestingsgevolgen aan het RPO. Het OOGO heeft 
op 1 september jl. ingestemd met het concept RPO. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 


