
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

 

Sinds enkele jaren voeren schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de regio 

Kennemerland, Haarlem en Haarlemmermeer overleg om te komen tot een 

bestuurlijke fusie. Dit overleg heeft geleid tot het besluit van de Noordzee 

Onderwijs Groep (Onderwijsstichting Kennemerland), de Stichting Organisatie 

Voortgezet Onderwijs Haarlem en de Samenwerkingsstichting Voortgezet 

Onderwijs Haarlemmermeer en Kennemerland om bestuurlijk te fuseren. Dit 

fusievoornemen is u bekend gemaakt in Raadsstuk 30/2006 van 17 januari 2006. 

 

Het betreft hier uitdrukkelijk een besturenfusie. De (openbare) scholen blijven 

zelfstandig. Er zijn geen plannen voor verdere fusie van scholen dan die waartoe u 

in voornoemd raadsstuk eerder hebt besloten. Voor fusie van openbare scholen 

blijft wettelijk uw toestemming nodig.  

 

De voorliggende bestuurlijke fusie wordt ingegeven door een viertal overwegingen: 

1. De wens om ook op langere termijn een sluitend en evenwichtig 

onderwijsaanbod in de regio (van Zeehaven tot Luchthaven) te kunnen 

garanderen. Met name het beroepsgericht vmbo staat (landelijk) onder druk. 

Binnen één bestuur is een krachtige profilering van het beroepsgericht vmbo 

mogelijk en kunnen ook de kleinere (technische) afdelingen blijven bestaan. Ook 

doorlopende leerlijnen naar VO –MBO en VO – HBO/WO komen beter tot 

stand. 

2. De risico’s van de bedrijfsvoering worden in toenemende mate verplaatst van de 

(Rijks) overheid naar de schoolbesturen. Dit geldt onder meer voor 

werkloosheidsuitkeringen, ziektevervanging en onderhoud van gebouwen. 

Alleen grotere besturen kunnen deze risico’s dragen zonder de continuïteit in 

gevaar te brengen. Daardoor biedt een groter bestuur betere mogelijkheden voor 

het in stand houden van kleinere scholen. 

3. Een groter bestuur kan een stabiele werkgever zijn. Dat is van groot belang bij 

demografische verschuivingen en biedt de beste kansen bij het groeiend 

lerarentekort. 

4. De eisen die aan scholen en schoolbesturen worden gesteld door wettelijke 

bepalingen vragen om een veelheid van expertise die alleen in een groter bestuur 

beschikbaar kan zijn. Daarnaast kunnen schaalvoordelen worden gerealiseerd. 
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Besturenfusie Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs tot de 

samenwerkingsstichting Dumamare 
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Met de Medezeggenschapsraden wordt constructief overleg gevoerd. De 

Medezeggenschapsraden gaan akkoord met de fusie, overleg vindt nog plaats over 

enkele uitwerkingzaken. Dit overleg zal op korte termijn afgerond zijn. Het 

Decentraal Georganiseerd Overleg is vrijwel afgerond. De fusie wordt binnen de 

organisaties breed gedragen. 

 

De nieuwe Stichting zal een decentraal karakter hebben waarin de relatieve 

autonomie van de scholen is vastgelegd. In de scheiding van bestuur en toezicht zal 

de nieuwe stichting de code Good Governance volgen. 

 

In het kader van deze fusie zal de Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs 

Haarlem haar scholen overdragen aan een nieuw op te richten 

Samenwerkingsstichting. Voor deze overdracht is uw toestemming nodig. Deze 

overdracht vindt plaats inclusief alle gebouwen, terreinen, roerende zaken, 

voorzieningen en reserves van de huidige Stichting. 

 

In de wet en de statuten van de Stichting zijn de wettelijke rechten en plichten van 

de Raad met betrekking tot de openbare scholen opgenomen. Dit geldt zowel ten 

aanzien fusie of afsplitsing als ten aanzien van het overleg over begroting en 

jaarrekening. 

 

De statuten van de nieuw op te richten samenwerkingsstichting gaan hierbij. 

 

Wij stellen u voor: 

 

1. in te stemmen met de bijgevoegde statuten van de Stichting Dunamare; 

2. in te stemmen stemt met het bijgvoegde Reglement Toezicht Scholen Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Haarlem;  

3. in te stemmen stemt met het overdragen van de scholen en bezittingen van de 

Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs aan de Stichting Dunamare , 

inclusief alle gebouwen, terreinen, voorzieningen en reserves; 

4. het toezicht, zoals vastgelegd in het Reglement Toezicht Scholen Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Haarlem, op te dragen aan het college. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1 in te stemmen met de bijgevoegde statuten van de Stichting Dunamare; 

2 in te stemmen stemt met het bijgvoegde Reglement Toezicht Scholen Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Haarlem;  

3 in te stemmen stemt met het overdragen van de scholen en bezittingen van de 

Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs aan de Stichting Dunamare , 

inclusief alle gebouwen, terreinen, voorzieningen en reserves; 

4 het toezicht, zoals vastgelegd in het Reglement Toezicht Scholen Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Haarlem, op te dragen aan het college. 

 

Gedaan in de vergadering van 15 maart 2007. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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