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1. Inleiding 

Stichting Spaarnesant heeft het voornemen om per 1 augustus 2016 de mytylschool De 

Regenboog en de Albert Schweitzerschool voor langdurig zieke kinderen te fuseren.  Door  

voorgenomen fusie gaan beide scholen  in één school voor speciaal onderwijs voor zorg-

intensieve kinderen op. Conform de ‘Wet Fusietoets in het onderwijs’ verzoekt Spaarnesant 

een positief advies over de fusie-effectrapportage (voortgezet) speciaal onderwijs met 

betrekking tot het besluit tot genoemde voorgenomen fusie af te geven.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit een positief advies over de fusie van de mytylschool De 

Regenboog en de Albert Schweitzerschool per 1 augustus 2016 af te geven om een 

school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zorg-intensieve kinderen te 

realiseren.  

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. Het betrokken schoolbestuur ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, zorg en revalidatie voor zorg-intensieve 

kinderen. 

 

4. Argumenten 

Onderwijskwaliteit en zorg voor leerlingen blijft gewaarborgd. 

Als gevolg van de invoering van het passend onderwijs, het afschaffen van de 

vervoerkostenregeling door gemeenten in de regio van Haarlem en een verbrede toelating van 

meer scholen voor speciaal onderwijs is het aantal leerlingen op de Albert Schweitzerschool 

afgenomen. Spaarnesant heeft derhalve besloten tot een vrijwillige opheffing van deze 

openbare school (conform Wet op de Experticecentra, art. 149, lid 2) en tot een  

voorgenomen fusie met de mytylschool Regenboog. Zonder fusie zou er sprake zijn geweest 

van sluiting van de Albert Schweitzer school. 

Door de voorgenomen fusie ontstaat er een breed toegeruste school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs, zorg en revalidatie voor langdurige zieke kinderen, kinderen met een lichamelijk 

handicap, meervoudig gehandicapte kinderen en ernstig meervoudig beperkte kinderen. Met 

deze fusie wordt de onderwijskwaliteit, de beschikbare expertise van beide scholen en de 

zorg aan deze leerlingen gegarandeerd. 

 

De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben ingestemd met de voorgenomen fusie 

Op 16 april 2015 en 28 september 2015 hebben de medezeggenschapsraden van de 

mytylschool De Regenboog en de Albert Schweitzerschool ingestemd met de voorbereiding 

van de voorgenomen fusie van beide scholen. Deze raden zijn ook intensief betrokken 

geweest bij de intentie voor een fusie, voorafgaand aan de verhuizing van de Albert 

Schweitzerschool per 1 augustus 2014 naar het gebouw waar de Regenboog is gehuisvest.  
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Ook zijn beide medezeggenschapsraden vertegenwoordigd in de projectgroep die aan het 

voorbereidingsproces sturing geeft. 

Naast de waarborging van de kwaliteit van onderwijs en zorg in Haarlem en regio, heeft de 

fusie geen gevolgen voor de rechtspositie van het personeel. Beide scholen vallen onder het 

bevoegd gezag van Spaarnesant. Hierdoor behoudt het personeel een bestuursaanstelling bij 

Spaarnesant. 

 

GS heeft goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit tot fusie 

Het besluit is conform art. 149 (lid 3) van de Wet op de Expertisecentra door Spaarnesant ter 

goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten heeft zijn 

goedkeuring op 29 juni 2015 verleend, omdat er een regionale voorziening voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs voor zorg-intensieve leerlingen door deze fusie blijft bestaan.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

Spaarnesant dient, na ontvangst van het advies van het College van Burgemeester en 

Wethouder te Haarlem, de aanvraag van de fusietoets en de fusie-effectrapportage 

(voortgezet) speciaal onderwijs in bij DUO. Hierbij worden ook de instemming van de beide 

medezeggenschapsraden en de goedkeuring van Gedeputeerde Staten gevoegd. Op basis 

hiervan adviseert de Commissie Fusie Toets Onderwijs de Minister van OCW  ter 

besluitvorming. 

 

7. Bijlagen 

a. Verzoek van Stichting Spaarnesant inzake de fusie mytylschool De Regenboog en 

Albert Schweitzerschool, Fusie-effectrapportage (voortgezet) speciaal onderwijs,  

Goedkeuring Gedeputeerde Staten inzake aanvraag opheffing Albert 

Schweitzerschool 

b. Brief Spaarnesant inzake instemming MR’s van beide scholen inzake fusie 

c. Procedure Commissie Fusie Toets Onderwijs speciaal onderwijs, van aanvraag tot 

besluit 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


