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2050
Vragen van het lid Rog (CDA) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media over het artikel «Expertisecentrum SLO wil tóch weg uit
Enschede» (ingezonden 28 februari 2019).
Antwoord van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)
(ontvangen 27 maart 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met de berichten waaruit blijkt dat er bij de directie van het
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) opnieuw sprake is
van een wens om Enschede als vestigingsplaats te verlaten?1
Antwoord 1
Ja, ik ben bekend met de berichten over de huisvestingsplannen van de
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).
Vraag 2
Klopt het dat er op dit moment nog geen advies is uitgebracht door de
Ondernemingsraad met betrekking tot een mogelijke verhuizing van het
hoofdkantoor naar «één centrale locatie in het land?» Zo nee, hoe waardeert
u het feit dat er in vacatureteksten wordt voorgesorteerd op een voornemen
van de directie om het hoofdkantoor te verhuizen, voordat daartoe definitieve
besluitvorming heeft plaatsgevonden? Staat u hierover in contact met SLO?
Antwoord 2
SLO is een privaatrechtelijke rechtspersoon met wettelijke taken. De
bestuurder van SLO gaat daarom over haar eigen organisatie en huishouden.
In het afstemmingsoverleg met de bestuurder worden algemene mededelingen gedaan over de interne SLO organisatie (materiele en personele zaken).
De bestuurder heeft mij bevestigd dat de formele adviesprocedure voor de
Ondernemingsraad SLO nog niet is afgerond. SLO spreekt daarom in de
vacature tekst over «het voornemen van de organisatie». Ik heb er begrip
voor dat SLO deze informatie deelt in vacatureteksten omdat dat deze
informatie relevant is voor mensen die willen reageren op de vacatures.
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Vraag 3
Kunt u aangeven of de consistente lijn van spreiding van werkgelegenheid
van door het Rijk gefinancierde instellingen ook door dit kabinet wordt
nagestreefd?
Antwoord 3
De regering heeft nog steeds aandacht voor de spreiding van door het Rijk
gefinancierde instellingen, zoals bij het Rijksgebouwen beleid. Het gewenste
integrale karakter van het curriculum vereist dat SLO voor de uitvoering van
haar wettelijke taken intensief samenwerkt met scholen, leraren op schoollocaties uit het hele land. De organisatie heeft zich, mede op mijn verzoek
ontwikkeld naar een open expertise centrum. SLO zal zich de komende jaren
verder ontwikkelen als nationaal schakelcentrum tussen onderwijspraktijk,
-beleid, wetenschap en samenleving. De manier waarop en de plaats van
waaruit deze taak wordt vorm gegeven, is geheel aan de bestuurder.
Vraag 4
Deelt u de mening dat de directe werkgelegenheid bij SLO ook indirecte,
positieve effecten heeft voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio Enschede? Deelt u de mening dat de spreiding van werkgelegenheid van door het Rijk gefinancierde instellingen daar ook mede op
gericht was?
Antwoord 4
In het verlengde van eerdere antwoorden op vragen over dit onderwerp ben
ik van mening dat een eventuele verhuizing van SLO naar een andere regio
vanwege de kleine personele omvang, nauwelijks tot geen effect heeft op de
directe of indirecte werkgelegenheid in de regio Twente.2
Vraag 5
Bent u bereid om net als uw voorganger, mevrouw Bussemaker, een
dringend appél te doen op de directie van SLO om het voorgenomen besluit
over herhuisvesting te heroverwegen?
Antwoord 5
Met vele onderwijsstakeholders, ben ik van mening dat docenten, scholen en
onderwijsorganisaties uit het hele land een directe bijdrage moeten kunnen
leveren aan de leerplanontwikkeling in het funderend onderwijs. Het is van
belang dat SLO deze opdracht in samenwerking met de praktijk en onderwijsinstellingen op alle niveaus, effectief en efficiënt moet kunnen uitvoeren.
Evenals mijn voorganger stel ik vast dat het aan de bestuurder is, om in
overleg met het personeel, vast te stellen welke huisvesting een effectieve en
efficiënte uitvoering van de wettelijke taken van SLO ondersteunt.
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