
 

Aan: alle personeelsleden.  

Goor, 8 maart 2012. 

 

Beste collega’s, 

Gistermiddag heeft het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) bekend gemaakt dat er wederom 

een aantal AZC’s zullen worden gesloten. Het verminderen van het aantal opvangplaatsen is 

het gevolg van een verminderde instroom van asielzoekers in Nederland. Het gaat nu om de 

centra in Apeldoorn, Vught en Markelo. Het COA heeft beslist dat deze centra uiterlijk 15 

september 2012 ontruimd moeten zijn. Per 1 oktober zullen de deuren definitief sluiten. 

Het COA heeft verder aangegeven dat zij gezinnen met kinderen in de schoolvakanties wil 

overplaatsen naar een locatie met een onderwijsinstelling.  Alle kinderen moeten op deze 

wijze bij de start van het nieuwe schooljaar geplaatst zijn op een nieuwe school. 

Bovenstaande is zo ongeveer het meest negatieve scenario dat voor ons denkbaar was. Intern 

hadden wij  rekening  gehouden met een mogelijke sluiting per 1 januari 2013 of later. Helaas 

is de beslissing van de COA anders uitgevallen. 

De centrale directie en het bestuur van OPO Hof van Twente  willen ook hier hun dank en 

waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de personeelsleden van Klavertje 

Vier.  Een paar van deze collega’s  zijn al vanaf  de start in 1991 werkzaam  aan deze school. 

Nu er duidelijkheid is omtrent de definitieve sluitingsdatum zullen wij als centrale directie in 

overleg treden met onze personeelsleden, het COA, de gemeente Hof van Twente, onze 

(G)MR, alsmede met de werknemers- en werkgeversorganisaties om het geheel te bespreken 

en de gevolgen in kaart te brengen. Duidelijk mag zijn dat de sluiting van het AZC ook  

personele consequenties  voor onze stichting met zich mee zal brengen.   

Op dit moment zijn we als centrale directie bezig met de afrondende gesprekken betreffende 

het bestuurlijk formatieplan  2012 – 2013 dat gereed moet zijn voor 1 april 2012. Wij zullen dit 

plan zo veel mogelijk conform de  vastgestelde kaders uitvoeren. Dit betekent dat de sluiting 

van Klavertje Vier  voorlopig  geen substantiële gevolgen zal hebben voor de formatieplannen 

2012-2013.  

Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Met vriendelijk groeten namens bestuur en centrale directie, 

 

Bert van den Berg (voorzitter centrale directie). 

 


