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Geachte raadsleden, 
  

 

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de uitwerking van de motie inzake Stichting Bram en het 
voortgezet onderwijs (VO) die uw raad op 4 november 2021 heeft aangenomen. In de 
raadsinformatiebrief van 10 december 2021 – over de eerste reactie op de aangenomen moties in de 
Begrotingsraad en waarmee deze betreffende motie is afgedaan – is toegezegd dat we u voor de zomer 
2022 zouden informeren. 
 
Overleg Stichting Bram  
Stichting Bram biedt zorg, begeleiding én onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstig) meervoudige 
beperking in de leeftijd vanaf 3 jaar. De huidige twee groepen van Stichting Bram zijn gehuisvest op OBS 
de Botter.  
 
Stichting Bram heeft de wens om een groep te starten voor leerlingen in het VO. De gemeente 
Ridderkerk heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd met Stichting Bram, schoolbestuur OZHW 
en de directie van het Gemini College. Er zijn zeven leerlingen die in aanmerking komen voor de VO-
groep. Zes leerlingen stromen door vanuit OBS de Botter en er is 1 nieuwe leerling. 
 
Huisvesting VO-groep 
De gemeente Ridderkerk, schoolbestuur OZHW, de directie van het Gemini College en Stichting Bram 
zijn overeengekomen dat Stichting Bram vanaf schooljaar 2022-2023 gebruik kan maken van ruimte bij 
de Leeronderneming van het Gemini College. Het is mooi dat de gesprekken in een positieve sfeer zijn 
verlopen en tot dit resultaat hebben geleid. 
 
Bekostiging inzet onderwijs en zorg VO-groep 
De financiering van het onderwijsdeel voor de VO-groep neemt, naar alle waarschijnlijkheid, 
samenwerkingsverband Koers VO op zich. Er vinden gesprekken plaats met Stichting Bram over 
financiering van een docent, een onderwijsondersteuner en een orthopedagoog. 
 
Financiering van het zorgdeel vindt plaats op basis van de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg als 
voorliggende voorziening (WLZ). Stichting Bram is een gecontracteerde aanbieder voor de lokale 
jeugdhulp. Momenteel loopt een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van lokale jeugdhulp.  



  
  

 
 
 
   

 

 
 
Start VO-groep schooljaar 2022-2023 
Zoals het er nu uit ziet, kan in het schooljaar 2022-2023 door Stichting Bram gestart worden met een VO-
groep bij de Leeronderneming van het Gemini College. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 
 
 
 


