
CONVENANT 
 

Centrale regionale nieuwkomers voorziening  
in de regio Weert 

AZC school primair onderwijs KOALA 
 
 
Partijen: 
 

- Stichting Eduquaat rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.M.G. Derks 
hierna te noemen: “Eduquaat” 

- Stichting MeerderWeert rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.W.J.M. 
van Strijp en de heer H.J.M. Jabben hierna te noemen: “MeerderWeert” 

 
Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”.  
 
 
De Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland rechtsgeldig vertegen-
woordigd door de heer A.F. Spee hierna te noemen: “MOZON” spreekt uit dat zij, net als 
de gemeente Weert vertegenwoordigd door het college van B&W dit convenant mede-
ondertekenen om te onderstrepen dat zij kennis hebben genomen van deze afspraken en 
om hun morele intentie uit te spreken waarbij zij behulpzaam zijn bij het realiseren van 
de doelstellingen in dit convenant.  
 
 
Overwegende: 

- dat zij in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dragen voor en belast zijn met de centrale opvang van 
nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar in het primair onderwijs; 

- dat ongeacht vorenstaande verantwoordelijkheid de vrijheid van schoolkeuze voor 
de ouders geldig blijft; 

- dat partijen er bekend mee zijn dat Eduquaat en MeerderWeert een meer 
sturende en actieve rol in dit project zullen vervullen, beide leerkrachten zullen 
leveren en dat MOZON bij aanvang een meer passieve rol zal innemen, maar dat 
zij de gezamenlijkheid in Weert t.a.v. dit project en de medeverantwoordelijkheid 
tot uiting willen brengen door het ondertekenen van dit convenant.  

- Dat ook MOZON bereid is om – indien mogelijk- in het verdere verloop een 
bijdrage te leveren aan de personele invulling (bijvoorbeeld door onderwijs-
ondersteunend personeel beschikbaar te stellen). 

- dat het regulier onderwijs dat partijen verzorgen niet negatief mag worden 
beïnvloed door de opvang van deze groep nieuwkomers; 

- dat het noodzakelijk is om de nieuwkomers in te schrijven bij basisschool het Dal, 
onderdeel van Eduquaat en dat laatstgenoemde om die reden ook de financiële 
middelen zal ontvangen ten behoeve van de AZC school doch dat in eerste 
instantie naast Eduquaat ook MeerderWeert personeel ter beschikking stelt en 
laatstgenoemde in dat kader gelden zal dienen te ontvangen van Eduquaat 
alsmede dat partijen overigens afspraken hebben gemaakt over de financiële 
verantwoording van de AZC school; 

- dat partijen met elkaar in overleg zijn getreden op welke wijze ze het onderwijs 
aan de nieuwkomers het beste kunnen verzorgen zowel op inhoudelijk, personeel 
als financieel gebied en dat zij hun afspraken terzake in dit convenant wensen 
vast te leggen; 
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Doelstelling: 
 
Op de centrale nieuwkomersschool AZC KOALA, gevestigd te (6006 SP) Weert aan de 
Kazernelaan nr. 101 wordt aan nieuwkomers fulltime intensief taalonderwijs aangeboden 
dat er op gericht is de taalachterstand zo snel mogelijk in te lopen. Door middel van dit 
schakelonderwijs moet – nadat een verblijfstatus verkregen is- een betere doorstroming 
in het primair onderwijs plaatsvinden en de nieuwkomers zo snel mogelijk integreren in 
een reguliere school in de wijk. Hierna zal de nieuwkomersschool worden aangeduid als 
“AZC school” en haar leerlingen zullen worden aangeduid als “nieuwkomers”.  
 
Thans is de bedoeling om de nieuwkomers op het AZC terrein te vestigen van 12 oktober 
2015 tot 15 september 2020. Naar het zich thans laat aanzien zal in verband daarmee 
het bestaan van de AZC school op 1 augustus 2020 eindigen dat is dan ook de looptijd 
van dit convenant. De periode 12 oktober 2015 tot 1 augustus 2020 zal hierna worden 
aangeduid als “de looptijd”.  
 
 
1. Samenwerking/benoeming stuurgroep 
Partijen willen uitdrukkelijk hun maatschappelijke taakstelling en opdracht t.a.v. het 
vluchtelingenprobleem waarmaken. Parallel daaraan zal de zorg voor het reguliere 
onderwijs onverminderd dienen te zijn. 

 
Partijen willen integratie daar waar dit kan actief bevorderen, vanuit kansen en 
verbinding. Daarom willen partijen samenwerken op meerdere niveaus. Tussen scholen 
onderling, tussen scholen van de verschillende besturen en de AZC school, tussen PO en 
VO school, tussen schoolbesturen van partijen. 
Partijen willen actief nadenken over goede verbindingen en relatie met de pers.  
Vooral om de maatschappelijke beeldvorming vanuit meerdere gezichtspunten te kunnen 
voeden. Partijen (h)erkennen de tegengeluiden, maar handelen vanuit positieve kansen 
en toekomstperspectief voor alle kinderen in onze wereld, waarbij eerlijke 
verantwoording, rekenschap, feitelijkheden voor schoolbestuurders belangrijke 
ingrediënten, opdrachten en drijfveren zijn. 
 
Partijen zeggen toe dat zij bereid zijn opvang, hulp, zorg en primair onderwijs aan de 
nieuwkomers te (gaan) verzorgen.  
Dat willen ze doen als lokale stichtingen in samenwerking met elkaar. Expertises vanuit 
het verleden o.a. het inrichten van schakelklassen, werken met vluchtelingen en NT2 
onderwijs zijn aanwezig. Partijen willen graag deze kennis en mogelijkheden voor deze 
doelgroep gezamenlijk inzetten. Bovenstaande partijen gaan de samenwerking aan om 
een goede nieuwkomersvoorziening mogelijk te maken.  
 
Partijen worden vertegenwoordigd in een (bestuurlijke) stuurgroep. MeerderWeert, 
Eduquaat en Mozon mogen ieder een lid van de stuurgroep voordragen waardoor de 
stuurgroep uit drie leden zal bestaan. De regievoerder van de stuurgroep fungeert als 
voorzitter. De heer H.J.M. Jabben (bestuurder van MeerderWeert) zal in eerste instantie 
de rol van regievoerder vervullen. Bij vertrek of ontstentenis van een lid van de 
stuurgroep zal de betreffende stichting waar dit lid door is voorgedragen binnen een 
maand voorzien in opvulling van deze vacature. De stuurgroep bewaakt de kwaliteit, het 
beleid en financiën. Zij komen op meerdere momenten per jaar bij elkaar doch minimaal 
drie keer per jaar. Ook vindt er regelmatig afstemming plaats met het COA door de 
stuurgroep.  
 
Partijen willen dus gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de AZC school. Omdat het 
wettelijk niet mogelijk is een aparte school/stichting te formeren voor de AZC school zal 
de AZC school formeel onder de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van Eduquaat 
worden ondergebracht. Niettegenstaande het voorgaande zien partijen het als hun 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om het onderwijs voor nieuwkomers te verzorgen. 
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Jaarlijks wordt er door regievoerder in samenspraak met locatieleiders een jaarverslag 
opgesteld waarin kwaliteit, beleid en financiën beschreven staan. Dit document wordt, 
nadat de stuurgroep hiermee akkoord is gegaan, openbaar.  
 
 
2. Doelgroep 

a) Onder nieuwkomers wordt verstaan: Kinderen die rechtstreeks uit het buitenland 
gehuisvest worden op het AZC terrein en daardoor instromen in het primair 
onderwijs op de COA - AZC school in de gemeente Weert. 

b) Of kinderen die al elders in Nederland onderwijs hebben genoten, een 
verblijfsvergunning hebben en een woning toegewezen hebben gekregen, maar 
het Nederlands onvoldoende beheersen om hen direct te laten instromen in het 
regulier primair onderwijs in de gemeente Weert en Nederweert.  

c) Ten aanzien van deze laatste groep streven partijen er naar deze kinderen zoveel 
mogelijk te plaatsen in het regulier onderwijs dat aanwezig is in de betreffende 
wijk. Daarbij kan er voor gekozen kan worden om gebruik te maken van 
taalklassen, waarin zaken door scholen gebundeld worden. 

d) Alleen in onderling overleg kunnen partijen van dit uitgangspunt afwijken en 
ervoor kiezen de betreffende nieuwkomer te laten instromen op de AZC-school 
voor het gehele onderwijs dan wel voor een vorm van schakelonderwijs.  

e) Deze nieuwkomers komen door diverse redenen naar Nederland. Het land van 
herkomst kan binnen de EU en buiten de EU zijn. 

f) Zo divers als hun afkomst is, zo divers is ook de reden waarom ze naar Nederland 
zijn gekomen. Er zijn kinderen bij die uit oorlogsgebieden komen en gevlucht zijn 
uit het land van herkomst, en daardoor wellicht traumatische ervaringen hebben 
opgedaan. 

 
 
Uitgangswaarden: 
Partijen willen voor de nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar betekenisvol 
onderwijs realiseren.  
Bij de start is ervoor gekozen om leerlingen geboren ná 01-07-2003 en die opgevangen 
worden op het COA AZC terrein van de KMS in Weert deel te laten nemen aan het 
onderwijs dat verzorgd wordt door de AZC school  
Het onderwijs aan nieuwkomers die een vestigingsvergunning in de Gemeenten Weert 
(en/of Nederweert) hebben of krijgen en die een huis toegewezen hebben, wordt –vanuit 
de integratie gedachte- verzorgd op de school in de wijk. De huidige NT2 voorzieningen 
worden daar ingezet om deze kinderen zo snel mogelijk adequaat te kunnen opvangen 
in/op de wijkschool. Extra ondersteuning vindt plaats in taalklassen op scholen met 
specifieke GOA en/of nieuwkomers middelen. Daarbij kan ook de expertise van de AZC 
school ingeschakeld worden. 
 
Voor de groep kinderen die op het AZC/KMS terrein verblijft, kiezen partijen voor 
onderwijs op deze locatie. Het zijn kinderen vanuit een POL of AZC situatie, waarvan de 
uiteindelijke vestigingsplaats in Nederland nog niet duidelijk is. Het betreft per maand 
wisselende aantallen met specifieke en wisselende ondersteuningsvragen. 
Om aan deze ondersteuningsbehoeften tegemoet te kunnen komen en om de variabele 
aantallen verantwoord te kunnen opvangen wordt gekozen voor concentratie op één 
plek. Dicht bij huis, omdat veiligheid, structuur, nabijheid en inschakelen van ouders een 
belangrijke voorwaarde is om tot goed onderwijs en goede en veilige zorg te kunnen 
komen. Op deze wijze kunnen partijen gerichte kennis, inzet en effectieve menskracht 
bundelen en fluctuaties beter opvangen. Daarnaast kunnen programma’s om integratie te 
bevorderen in een proactieve programmering en voorbereiding ingezet worden. 
Versnippering over verschillende scholen zou de kwetsbaarheid aan twee kanten te groot 
maken. Enerzijds leidt het tot kwaliteitsverlies van het AZC programma met de zeer 
specifieke vragen die hieraan gesteld worden. Anderzijds zijn Weerter scholen in vele 
gevallen niet toegerust om dit type onderwijs goed te kunnen verzorgen.  
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De kwaliteit en de omvang in te investeren uren taalonderwijs komen onder druk te 
staan, terwijl tegelijk de kwaliteit van het reguliere onderwijs -onder de aangescherpte 
condities van passend onderwijs- gewaarborgd dient te blijven. Een dergelijke opdracht is 
voor de reguliere en bestaande scholen dan ook niet praktisch uitvoerbaar.  
Vandaar de keuze voor concentratie op het AZC terrein. 
 
Een aanvullend groot voordeel zien partijen in de samenwerkingen met de partners van 
het Voortgezet Onderwijs. Laatstgenoemden opteren eveneens voor vestiging van hun 
AZC school op het kazerneterrein. Op deze wijze kan één ononderbroken leerlijn voor 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar gerealiseerd worden. Vanuit één gezamenlijke 
visie.  
Kinderen in de leeftijd van overgang van PO naar VO kunnen opgevangen worden op de 
voor het kind meest optimale plek. Uitwisseling van expertise, kennis, ervaring kan 
geoptimaliseerd worden. Gezamenlijk gebruik van gebouwen, leslokalen, materialen, 
overheadaspecten heeft belangrijke voordelen. Leerkrachten en onderwijsondersteunend 
personeel kunnen op twee fronten ingezet worden. Een voor Nederlandse begrippen 
redelijk unieke situatie, waarin partijen veel voordelen zien. 
 
 
3. Aantallen en inschrijving van de leerlingen 

a) Het aantal leerlingen is moeilijk in te schatten. Binnen dit convenant wordt 
rekening gehouden met een fluctuatie tussen de 120 en de 160 leerlingen. 
Waarbij de bijgevoegde begrotingen uitgaan van 140 leerlingen/nieuwkomers in 
de PO leeftijd. Bij een bezetting van 1000 inwoners op het AZC. 

b) De stuurgroep komt regelmatig (minimaal 3x per jaar) bij elkaar waarbij de 
prognoses en veranderingen in leerlingaantallen telkens besproken zullen worden. 

c) Het zou het meest logisch zijn om deze kinderen in te schrijven op een nieuw op 
te richten school op het AZC terrein.  
De Nederlandse wetgeving laat dit echter bij deze aantallen niet toe. Net als bij 
vrijwel alle andere AZC scholen in Nederland zal deze AZC onderwijs-locatie als 
dependance van een (bestaande) reguliere school functioneren. 

d) Partijen hebben gezocht naar een school die buurtnabij is, en waarbij de 
bekostigingsvoorwaarden voor de nieuw te stichten dependance zo gunstig 
mogelijk zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat inschrijving van nieuwkomers op 
Basisschool het Dal van Eduquaat (brinnummer 07 RQ en bestuursnummer 
42538) het hoogste bekostigingsbudget oplevert. 

e) Partijen willen de AZC school (als dependance) strikt gescheiden houden van de 
reguliere basisschool het Dal. Op alle gebieden: onderwijsinhoudelijk, aansturing, 
en de personele en financiële aspecten. 

f) Daarbij wordt uitdrukkelijk de opdracht gesteld dat het inschrijven van de nieuw-
komers op basisschool het Dal voor de reguliere aspecten van deze school/ 
Eduquaat geen gevolgen kan en mag hebben. AZC bekostigings- en verantwoor-
dingsstromen zullen dus –zonder gevolgen voor basisschool het Dal en Eduquaat- 
geadministreerd worden. Inschrijvingen van leerlingen verlopen in “Bron” daarom 
in een tweedeling waardoor reguliere leerlingen van basisschool het Dal 
gescheiden worden van nieuwkomers.  

g) Om de gevraagde kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers te kunnen 
realiseren mogen de groepen niet groter zijn dan maximaal 16 leerlingen. Voor 
deze aantallen wordt leerkrachtinzet gekoppeld aan hulp bij uitvoering door 
onderwijsassistenten en/of vrijwilligers. Het voorgaande wordt onderschreven 
door diverse instanties.  
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4. Huisvesting 
a) Het adres van de AZC school (formeel als dependance van basisschool Het Dal) is: 

Kazernelaan 101, 6006 SP Weert. 
b) Nieuwkomers gehuisvest op het terrein van het AZC zullen in principe geplaatst 

worden op de AZC school. Nieuwkomers die niet woonachtig zijn op het AZC-
terrein worden geplaatst op de school in de wijk waar zij woonachtig zijn of 
worden tenzij partijen anders overeenkomen. Het kan zijn dat daarbij eventueel 
tijdelijk gebruik gemaakt wordt van expertise op het AZC terrein. Indien er meer 
schoolruimte nodig is voor kinderen gehuisvest op het AZC terrein, dan is dit een 
verantwoordelijkheid van de Gemeente die in overleg treedt met de stuurgroep en 
het COA. Zij zullen dan gezamenlijk met een advies komen. Uitgangspunten 
daarbij zijn de wettelijke bepalingen rondom nieuwbouw en uitbreiding van 
scholen. 

c) De gemeente Weert huurt het schoolgebouw van de stichting Horne Quartier. 
Gedurende de looptijd stelt de gemeente het schoolgebouw op het AZC terrein 
conform de verordening huisvesting scholen ter beschikking aan Eduquaat. Ook 
het (mede)gebruik van de sporthal door Eduquaat maakt deel uit van de 
huurovereenkomst die door de Gemeente met Horne Quartier voor het verzorgen 
van onderwijs is aangegaan. 

  
5. Financiën 

a) De financiële en personele condities van de AZC school dienen in kaart gebracht 
te zijn en gewaarborgd te worden. Over begrotingen wordt door partijen in 
gezamenlijkheid besloten. 

b) Amenso, het huidige administratiekantoor verbonden aan MeerderWeert en 
Eduquaat, zal het beheer over de gezamenlijke financiële aspecten verzorgen en 
zal zorg dragen voor een juist beheer, projectcoderingen en verrekeningen in een 
apart projectnummer voor de AZC school. 

c) Uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs aan de nieuwkomers geen geld voor 
partijen hoeft op te leveren, maar dat de personele, financiële en materiële 
investering geen beslag mag leggen op de voor het reguliere onderwijs toch al 
niet royaal bemeten middelen.  
Het streven is dan ook gericht op budgettair neutrale taakstelling, waarbij een 
gezamenlijke opdracht- en garantstelling door overheid en partijen vooraf 
gevraagd wordt indien zulks mogelijk is. 

d) Gelet op het hiervoor verwoorde streven tot budgettaire neutrale taakstelling 
zullen overschrijdingen van de begroting terzake de AZC school zoveel mogelijk 
vermeden worden. Ten behoeve daarvan zal de stuurgroep minimaal drie keer 
per jaar de leerlingaantallen bespreken in relatie tot de begroting en daar waar 
nodig maatregelen nemen om overschrijdingen op de begroting te voorkomen. 

e) De schooljaarbegroting van de AZC school dient door de RvT’ s van partijen 
vooraf goedgekeurd te worden. De jaarbegroting zal gelijk lopen aan een 
schooljaar en zal uiterlijk op 01-06 voorafgaand aan elk schooljaar beschikbaar 
zijn.  

f) Uitgaande van de thans bekende informatie en gegevens is een meerjaren-
begroting opgesteld. Deze meerjarenbegroting en calculatie wordt als bijlage 1 
aan dit convenant gehecht en als bijlage 2 wordt de eerste jaarbegroting (2016) 
aangehecht. Partijen zijn zich er bewust van dat deze begrotingen een schatting 
betreffen en kunnen wijzigen door leerlingaantallen en veranderende regelgeving. 
Partijen kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen. Voorts moet hetgeen 
hieronder is opgenomen in ogenschouw worden genomen bij bestudering van de 
begrotingen.  

g) De basisbekostiging in het onderwijs heeft plaats op basis van de reguliere tel-
datum 1 oktober. Daarbij is de T-1 systematiek aan de orde. De eerste reguliere 
teldatum 1-10-2016 geeft recht op een personeelsbudget voor het schooljaar 
2017-2018. Dit wordt betaalbaar gesteld in augustus 2017.  

5 
Convenant AZC school PO onderwijs KOALA 1-11-2016 



Gelet op de bijzondere omstandigheden van de AZC school, zijnde een beperkte 
looptijd van 4 jaar en 9 maanden en fluctuerende leerlingaantallen, maakt dat 
partijen er zich van bewust zijn dat deze T-1 systematiek feitelijk ontoereikend 
en lastig inpasbaar is. De T-1 systematiek werkt daarenboven complicerend 
omdat hierdoor een voorfinancieringstermijn ontstaat van 1,5 jaar (de eerste 
telling kan immers pas plaatsvinden op 1-10-2016 terwijl de AZC school vanaf 1 
januari 2016 reeds actief is). Alle reguliere middelen (teldatum 1-10; het aantal 
leerlingen en de gewichten op basis hiervan) en aanvullende subsidies voor de 
nieuwkomers (de bijzondere bekostiging op basis van de artikelen 37 en 38 uit de 
bekostiging Personeel PO 2015-2016), alsmede de op basis van deze doelgroep 
leerlingen extra verkregen middelen voor groeiformatie komen ten goede aan de 
AZC school. Alle uitgaven verband houdend met de AZC school komen ten laste 
van voorgaande middelen. Voor wat betreft de groeiformatie wordt uitdrukkelijk 
vermeld dat het hier uitsluitend die middelen betreft die op basis van de AZC 
instroom verkregen zijn. De groeiformatie door de stijging van leerlingen-
aantallen op de reguliere Eduquaat scholen blijft uiteraard beschikbaar voor het 
reguliere onderwijs dat wordt verzorgd door Eduquaat. 

h) Het streven is er op gericht zoveel mogelijk middelen ten goede te laten komen 
aan het daadwerkelijke onderwijs aan de nieuwkomers: lage overhead, hoog 
hands-on gehalte. 

i) Een (behoorlijk) risico kan zijn dat het aantal nieuwkomers op teldatum 1 oktober 
(fors) lager is dan de aantallen waarvoor in de praktijk in de opvolgende 
maanden daadwerkelijk onderwijs moet worden verzorgd.  
Maatwerkregelingen tussen ministerie en schoolbestuur zouden daarin tot een 
oplossing moeten leiden. De PO Raad (bij monde van Dhr. Mark Ruitenbeek) 
geeft in een overleg dd.20-10-2015 aan dat ze hierbij willen ondersteunen, en 
dat er per nieuwkomer door het Ministerie in het eerste en tweede jaar een 
bedrag van 9000 euro per schooljaar als uitgangspunt gehanteerd wordt (all-in 
bekostigingsnorm). Dit is gebaseerd op de motie Ypma c.s. stuk 34 334, nr. 6 
almede op de motie Grashoff stuk 34 334, nr. 4. Vanuit deze normstelling en de 
maatwerkregeling lijkt een verantwoorde inrichting maakbaar, vanuit de reguliere 
bekostigingsindicatoren niet.  

j) De regievoerder is verantwoordelijk voor het aanvragen van de gelden vanuit het 
Rijk die specifiek ter beschikking worden gesteld voor deze doelgroep/de 
nieuwkomers alsmede voor het inzichtelijk maken van de financiële geldstromen. 
De regievoerder zal deze informatie bespreken in de reguliere overleggen met de 
stuurgroep die minimaal drie keer per jaar plaatsvinden.  

k) In het financiële jaarverslag (opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
regievoerder) staat een financiële verantwoording met een realisatie van het 
afgelopen schooljaar en een begroting voor het komende schooljaar. 

l) Hoewel het streven van partijen gericht is op budgettair neutrale exploitatie van 
de AZC school en daarop gestuurd zal worden, kan thans niet geheel worden 
uitgesloten dat in enig jaar een negatief of positief resultaat ontstaat.  

m) In geval een negatief resultaat ontstaat over enig jaar waarvan niet voorzienbaar 
is dat dit in het aankomend schooljaar geheel gecompenseerd kan worden, is 
Eduquaat gerechtigd om betaling van het aandeel in het tekort te vorderen van 
MeerderWeert. MeerderWeert is gehouden om het aandeel in het tekort binnen 
een maand te voldoen zodat weer sprake is van een kostendekkende exploitatie. 
Hiermee wordt voorkomen dat het risico van een niet kostendekkende exploitatie 
geheel bij Eduquaat komt te liggen. Het aandeel in het tekort voor elke partij 
wordt als volgt naar rato vastgesteld: het aantal ingeschreven leerlingen in de 
gemeente Weert van de betreffende stichting (waarbij voor Eduquaat geldt dat 
dit exclusief de ingeschreven AZC leerlingen is) wordt gedeeld door het totaal 
aantal ingeschreven leerlingen in de gemeente Weert. Als teldatum wordt dan de 
meest recente voorafgaande teldatum genomen. MeerderWeert is gerechtigd de 
bijbetaling van het tekort te verrekenen met bedragen die zij nog opeisbaar van 
Eduquaat dient te ontvangen (bijvoorbeeld met de declaratie van loonkosten).  
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n) In geval een positief resultaat over enig jaar ontstaat, zal dit resultaat 
gereserveerd worden voor de toekomstige exploitatie van de AZC school om 
eventuele tekorten in de toekomst te compenseren.  

o) Ongeacht of er tussentijdse afrekeningen hebben plaatsgevonden zal aan het 
einde van de looptijd een totaalafrekening plaats vinden tussen partijen waarbij 
zowel een negatief als positief resultaat verdeeld zal worden conform de hiervoor 
onder m omschreven verdeelsleutel (derhalve op basis van het leerlingaantal per 
1 oktober 2019). Aanwezige materialen zullen aan het einde van de looptijd ook 
verdeeld worden conform deze verdeelsleutel.  

p) Uiteraard staat het partijen vrij om in onderling overleg meerdere tussentijdse 
afrekeningen te laten plaatsvinden. 

q) De afrekening heeft slechts betrekking op de verdeling van het resultaat en ziet 
dus niet op voorgeschoten kosten (zoals personeelskosten) door MeerderWeert 
voor de AZC school. Indien MeerderWeert kosten mocht voorschieten voor de 
AZC school zullen deze maandelijks gedeclareerd worden bij Eduquaat. Thans is 
voor partijen nog niet duidelijk of deze kosten voor of achteraf maandelijks 
gedeclareerd worden. Indien partijen hierover geen nader besluit nemen zal in 
ieder geval altijd achteraf maandelijks gedeclareerd mogen worden. De declaratie 
dient vervolgens binnen 14 dagen voldaan te worden.  

r) Mocht door omstandigheden die liggen binnen de kaders van dit project Eduquaat 
in ernstige problemen komen (bv. liquiditeit van de Stichting) dan wordt 
gezamenlijk naar een oplossing gezocht, waarbij de zienswijze van Eduquaat 
prevaleert. 

s) Door de regievoerder zal advies ingewonnen worden bij een accountant op welke 
wijze het voorgaande het beste verantwoord kan worden in de jaarrekeningen 
van de diverse stichtingen. In principe zal in de administratie van MeerderWeert 
en Mozon een vordering dan wel een schuld worden opgenomen afhankelijk van 
het resultaat in enig jaar (het spreekt voor zich dat geen rente in rekening zal 
worden gebracht over een vordering dan wel schuld gelet op de gemeenschap-
pelijke doelstelling die partijen in dit kader hebben).  

  
 
 
6. Personeel 
 

a) Amenso zal de personele administratie verzorgen.  
b) Op basis van 140 leerlingen worden 9 groepen geformeerd, met de daarbij 

behorende inzet van leerkrachten en ondersteuning. 
c) De leerkrachten zijn afkomstig van ofwel MeerderWeert ofwel Eduquaat.  

Partijen streven ernaar dat ieder ongeveer een gelijk aantal leerkrachten ter 
beschikking stelt doch indien een vacature open staat zal de geschiktheid en 
beschikbaarheid van een leerkracht maatgevend zijn voor terbeschikkingstelling 
en niet de vraag of deze leerkracht afkomstig is van MeerderWeert of Eduquaat. 
De leerkrachten blijven in dienst bij Eduquaat en in dienst bij MeerderWeert en 
worden te werk gesteld op de AZC school. In geval de leerkracht in dienst is van 
MeerderWeert, komt dit er feitelijk op neer dat de betreffende leerkracht 
gedetacheerd wordt bij Eduquaat.  Indien een vacature ontstaat voor onderwijs 
ondersteunend of onderwijzend personeel, wordt ook MOZON in de gelegenheid 
gesteld om haar personeel ter beschikking te stellen. Partijen spannen zich ervoor 
in om MOZON een evenredig deel (totale vacatures verdeeld over drie partijen) 
van de vacatures te laten vervullen door haar personeel ter beschikking te 
stellen.   

d) Uiteraard is ook voor deze leerkrachten de onderwijs CAO van toepassing. Ook 
hebben zij recht op nascholing, ontwikkeling en professionalisering en zullen zij 
vanuit MeerderWeert dan wel Eduquaat –afhankelijk bij wie zij in dienst zijn- 
actief hiertoe uitgenodigd worden. 
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e) Beide groepen leerkrachten hebben werk- en baangarantie. Na afloop van de 
looptijd blijven zij in dienst bij hun betreffende werkgever (MeerderWeert ofwel 
Eduquaat), dan wel (in overleg) op een school van een andere stichting. In geval 
van ziekte van een van de leerkrachten zullen deze kosten gedragen worden door 
het vervangingsfonds waar Eduquaat landelijk bij is aangesloten en MeerderWeert 
in eigen beheer heeft geregeld.  

f) De regievoerder coördineert de personele aspecten i.s.m. de locatieleiders van de 
AZC school. Hij is verantwoordelijk voor de functionerings-gesprekscyclus en 
beoordelingen; ziet toe op adequate verlof-, ziekte- en vervangings-administratie, 
en grijpt in bij personele noodscenario’s. 

g) Fluctuatie in leerlingenaantallen leidt ertoe dat er periodiek gekeken moet worden 
naar de omvang van de personeelsbezetting. In elk geval zal er jaarlijks een 
nieuwe stand van zaken opgemaakt worden. Maar ook tussentijds is niet uit te 
sluiten dat de omvang aangepast zal moeten worden. Het aantal groepen is in 
sterke mate afhankelijk van het aantal kinderen wat op het AZC gehuisvest is. 
Leerkrachten van de AZC school kunnen tijdelijk te werk gesteld moeten worden 
in andere taken op scholen vallend onder MeerderWeert dan wel Eduquaat. 
Daaronder kan ook inzet in de vervangerspool vallen. In een dergelijk geval zal 
vooral op basis van geschiktheid beoordeeld worden welke leerkracht elders te 
werk gesteld dient te worden. Zodra een leerkracht niet meer werkzaam is voor 
de AZC school zullen de loonkosten vanaf dat moment niet meer ten laste van het 
AZC budget gebracht mogen worden: dit leidt er dus toe dat de betreffende 
leerkracht voldaan zal moeten worden uit de reguliere onderwijsmiddelen van de 
betreffende stichting. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken of 
een leerkracht van MeerderWeert dan wel Eduquaat elders ondergebracht moet 
worden zal het aantal te verlagen fte gelijkelijk verdeeld worden onder 
MeerderWeert en Eduquaat in die zin dat een gelijk aantal fte door hen niet meer 
ten laste gebracht mag worden van het AZC budget.  

h) AZC Personeel in dienst van MeerderWeert zal zonder BTW beding maandelijks 
gedeclareerd worden aan Eduquaat ten laste van de aan haar ter beschikking 
gestelde budgetten terzake de AZC school. Thans is voor partijen nog niet 
duidelijk of deze kosten voor of achteraf maandelijks gedeclareerd worden. Indien 
partijen hierover geen nader besluit nemen zal in ieder geval altijd achteraf 
maandelijks gedeclareerd mogen worden.  
De declaratie dient vervolgens binnen 14 dagen voldaan te worden. Hierbij wordt 
aangetekend dat indien Eduquaat nog niet over voldoende middelen beschikt –in 
verband met de voorfinancieringstermijn- om deze declaraties te voldoen 
Eduquaat en MeerderWeert hierover in overleg zullen treden waarbij uitgangspunt 
zal zijn dat de beschikbare middelen naar rato (gerelateerd aan reeds de 
gemaakte kosten) verdeeld zullen worden tussen Eduquaat en MeerderWeert. Met 
dat laatste wordt er dan naar gestreefd de op dat moment beschikbare middelen 
zo eerlijk mogelijk te verdelen. Ook zal het BTW beding voor het uitwisselen van 
personeel met accountant en belastingdienst getoetst worden. 
 

 
7. Verwijzing 
De leerlingen op het AZC worden geplaatst op de AZC school.  
Nieuwkomers die een verblijfsstatus hebben verkregen en woonachtig worden in Weert 
zullen in principe geplaatst worden op een reguliere school in de betreffende wijk. Opties 
tot wijk- en schoolrelatie kunnen daarbij nader uitgewerkt worden, waarbij de wijk en de 
daarin liggende school het meest voor de hand liggende uitgangspunt is.  
De keuzevrijheid van ouders is hierbij tevens aan de orde. 
Partijen kunnen in onderling overleg, indien zulks in het belang van de nieuwkomer is, 
echter besluiten de nieuwkomer toch toe te laten op de AZC school voor het gehele 
onderwijs dan wel voor schakelonderwijs.  
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8. Doorstroom naar vervolgschool 
a) Het onderwijs op de AZC school is schakelonderwijs en geen eindonderwijs. Na de 

periode van het AZC schakelonderwijs worden de nieuwkomers geplaatst in het 
reguliere onderwijs. Dit laatste zal vaak samenhangen met het krijgen van een 
verblijfsvergunning en het toekennen van een woning. 

b) Ten aanzien van deze laatste groep zullen de betreffende kinderen in het reguliere 
onderwijs van de betreffende wijk worden geplaatst, conform het gestelde in 
artikel 7. Daarbij kan er voor gekozen worden om gebruik te maken van 
bestaande taalklassen.  

c) In onderling overleg kunnen partijen (vaak afhankelijk van de faciliteiten en 
mogelijkheden op school) er ook voor kiezen om deze kinderen taalonderwijs te 
laten volgen op het AZC (bv. in de ochtend), terwijl op andere momenten (bv. op 
de middag) de kinderen onderwijs volgen op de “thuisschool”, waarbij dan het 
accent op integratie ligt. 

d) Voor elke leerling wordt gedurende de opvangperiode een onderwijskundig 
rapport bijgehouden dat bij doorstroom wordt overgedragen aan de basisschool 
waar de leerling wordt geplaatst. Onderdeel van het onderwijskundig rapport zijn 
de toetsresultaten zoals DMT, methode onafhankelijke spelling/begrijpend 
lezen/rekenen/woordenschat-toets.  

e) Ouders worden minimaal mondeling geïnformeerd over de uitkomsten van het 
genoemde onderzoek. 

f) Vanwege de schoolkeuzevrijheid van ouders kunnen leerlingen doorstromen naar 
alle basisscholen. De AZC school ondersteunt de ouders bij het vinden van een 
passende vervolgschool. Indien aan de orde zullen partijen de ouders informeren 
over de verdeling van leerlingen over de verschillende wijken (zoals genoemd in 
artikel 7) en zullen zich ervoor inspannen dat de doorstroom van leerlingen naar 
rato wordt verdeeld over de scholen in Weert. 

g) Basisscholen werken mee aan de plaatsing van een leerling gedurende het 
schooljaar. Het geniet de voorkeur dat een nieuwkomer instroomt na een 
vakantieperiode (herfst, kerst, voorjaar of mei). 

 
 
9. Monitoren 
 
De AZC school voert een registratie van de nieuwkomers die deelnemen. De 
nieuwkomers worden bij aanvang getoetst; er wordt dan een beginsituatie vastgesteld. 
Op basis van de observatie van de eerste maand, intakegesprek met de ouders en de 
intake toetsen, wordt een perspectief van een minimale periode van een jaar opgesteld. 
Met een regelmatige interval van 10 weken wordt de nieuwkomer getoetst met methode 
onafhankelijke toetsen. Op het moment dat de nieuwkomer de streefdoelen heeft 
behaald en er een mogelijkheid is om de nieuwkomer een reguliere school te plaatsen 
(hetgeen samenhangt met het verkrijgen van een verblijfstatus), wordt er een 
onderwijskundig rapport opgemaakt. Hierin zitten de toetsgegevens van alle methode 
onafhankelijke toetsen. Hiervoor is het inzichtelijk voor de ontvangende school wat de 
progressie van de nieuwkomer is geweest. Daarnaast deelt de AZC school ook de 
handelingsplannen en de vorderingen m.b.t. methoden en de sociaal emotionele 
aspecten. Uiteraard worden daarbij de gebruikelijke voorschriften en protocollen rondom 
privacy toegepast. 
 
De AZC school heeft een database van alle toetsresultaten. Jaarlijks analyseren zij deze 
resultaten, dit is een van de instrumenten waarop zij hun kwaliteit intern beoordelen. 
 
 
10. Verantwoording en evaluatie 
Ieder jaar ontvangen de partijen voor 1 november een inhoudelijk en financieel 
(school)jaarverslag van de AZC school over het voorgaande schooljaar. Dit jaarverslag is 
goedgekeurd door de stuurgroep. 
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11. Kwaliteit en transitie naar regulier onderwijs  
a) Ten aanzien van het onderwijs op de AZC school wordt de beoogde kwaliteit 

gewaarborgd onder leiding van de regievoerder in samenspraak met de 
locatieleiders. Daarbij zal geanticipeerd worden op substantiële wijzigingen in 
leerlingenstromen. 

b) Wanneer de leerling overgaat naar een andere school, dan dient de opvang van 
deze leerling door de ontvangende school gefinancierd te worden uit de eigen 
reguliere middelen. Deze maatregel is noodzakelijk om de gevolgen van de 
tussentijdse in- en uitstroom op de opvangvoorziening te kunnen bekostigen. 

c) Voor eventuele vervoerskosten van leerlingen in het kader van integratie-
activiteiten zal bezien worden of daarvoor een projectsubsidie gecreëerd kan 
worden.  

d) De gemeente zorgt voor beschikbaarheid van ruimten voor het 
bewegingsonderwijs. Eventuele vervoerskosten daarbij worden afgewogen op 
basis van de verordening leerlingenvervoer. 

 
 
12. MR/GMR afstemming 
De Raden van Toezicht van partijen dienen  hun goedkeuring aan dit convenant te 
verlenen. Met het door de RVT’s goedgekeurde besluit zullen daarna de GMR-en van de 
verschillende schoolbesturen op de hoogte worden gebracht van dit convenant via de 
voor hen geldende reglementen. 
 
 
13. Communicatie 
Op alle niveaus zal aandacht dienen te zijn voor een goede communicatie. 
Partijen willen uitdrukkelijk hun maatschappelijke taakstelling t.a.v. het 
vluchtelingenprobleem waarmaken. Parallel daaraan zal de zorg voor het reguliere 
onderwijs onverminderd dienen te zijn. 

 
Partijen zullen actief nadenken over goede verbindingen en relatie met de pers.  
 
 
14. Duur/looptijd 
Dit convenant is met terugwerkende kracht per 12 oktober 2015 in werking getreden en 
eindigt van rechtswege op 1 augustus 2020. Partijen zullen voor 1 augustus 2020 met 
elkaar besluiten of - en zo ja, onder welke voorwaarden - het convenant wordt verlengd 
na het verstrijken van de looptijd. 
 
 
15. Slotbepalingen 

a) Op het moment dat het activiteitenniveau aanzienlijk daalt als gevolg van een 
terugloop in het aantal nieuwkomers of aanzienlijk stijgt in verband met nieuwe 
aanmeldingen treden partijen in overleg om te bepalen of dit convenant in 
overeenstemming met de nieuwe omstandigheden kan worden bijgesteld. Iedere 
partij kan hiertoe het initiatief nemen. Een daling of stijging van het aantal 
leerlingen met 20% of meer wordt gezien als een aanzienlijke daling of stijging.  

b) De meerjarenbegroting met de daarin genoemde implicaties en 
aanpassingsvoorstellen bij terugloop van leerlingen en de jaarbegroting maken 
daarbij dan ook deel uit van dit convenant en worden als bijlagen 1 en 2 
aangehecht en door alle partijen geparafeerd.  

c) In gevallen waarin dit convenant niet voorziet zal de stuurgroep een beslissing 
nemen die in lijn ligt met de geest van dit convenant. Over majeure zaken, zoals 
bijvoorbeeld een omvangrijke koerswijziging door de overheid ten aanzien van het 
vreemdelingenbeleid en de bekostiging daarvan, zal vooraf afstemming gezocht 
worden, in alle andere zaken legt men daarover achteraf verantwoording af bij de 
schoolbesturen van de stichtingen. 
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Getekend te _______________, dd. _______________ 
 
 
 
Stichting Eduquaat 
 
 
 
______________________  bestuurder 
 
 
Stichting MeerderWeert 
 
 
 
_______________________  bestuurders 
 
 
 
 
 
 
Voor gezien en ondersteuning van het morele eigenaarschap 
 
 
Stichting MOZON  
 
 
 
_______________________ bestuurder 
 
 
 
Gemeente Weert  
 
 
 
________________________ Namens Burgemeester en Wethouders  
 
 
 
 
Bijlage 1: meerjarenbegroting en uitwerking daarvan  
Bijlage 2: jaarbegroting (2016) 
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