
   

Hengelo, 20 november 2019 
 
Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen op de scholen die onder het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting 
en de Stichting Scholengroep Primato vallen. 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
In juli van dit jaar hebben we jullie laten weten dat de Stichting scholengroep Primato en de Dr.Schaepmanstichting 
voornemens zijn om de samenwerking te intensiveren en jullie  in het najaar nader te informeren.  
 
De beide schoolbesturen voor basisonderwijs trekken samen met de gemeente op om in Hengelo modern, 
toekomstbestending basisonderwijs te blijven aanbieden. Het openbaar en katholiek basisonderwijs in Hengelo 
wordt in de toekomst vanuit één stichting aangeboden. De gemeente schaart zich achter deze samenwerking en 
wil bijdragen aan de financiering. Deze financiering is bijvoorbeeld nodig om achterstallig onderhoud weg te 
werken en de schoolcapaciteit goed over de stad te verdelen.  

Het basisonderwijs in Hengelo bereidt zich voor op de toekomst. Het aantal kinderen in Hengelo, en dus in het 
basisonderwijs, neemt nog steeds af. In het schooljaar 2011-2012 waren er in Hengelo 7.807 leerlingen en in het 
schooljaar 2019-2020 nog 6.545, een daling van 1.262 leerlingen. Naar de toekomst toe wordt een daling van 
16% verwacht; in het schooljaar 2025-2026 zijn er naar schatting nog 5.547 leerlingen. Bovendien wordt er steeds 
meer gevraagd van het basisonderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs en de inrichting van 
Integrale Kind Centra (IKC). In een IKC zitten alle voorzieningen voor een kind van 0-12 bij elkaar op één locatie 
onder één leiding met één pedagogische visie (kinderopvang – peuterspeelzaal – basisschool). 

In Hengelo kennen we op dit moment 29 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De meeste 
scholen vallen onder Dr. Schaepmanstichting (16 scholen) en de Stichting Scholengroep Primato (8 scholen). De 
schoolbesturen pakken hun verantwoordelijkheid om het basisonderwijs toekomstbestendig te maken.  De 
gemeente maakt de komende vier jaar samen met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan primair 
onderwijs dat voor kwalitatief goede gebouwen moet zorgen met een goede spreiding over de stad. Het eerste 
concept is klaar in 2020. Het hele plan in 2023.  

Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting gaan samen. 

De stichting gaat openbare en bijzondere scholen exploiteren. De twee schoolbesturen gaan een plan 
ontwikkelen, om bijvoorbeeld de onderwijsgebouwen slimmer te gebruiken. In vier jaar tijd moet de hele 
samenwerking tussen beide besturen vorm krijgen.  

Met vriendelijke groet, 
 
Colleges van Bestuur van de Dr. Schaepmanstichting en de Stichting Scholengroep Primato. 
 
Peter Breur       Herman Wevers 
Herman Soepenberg      Hans Meuzelaar 
 


