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Betreft overdracht van de Prof. Dr. Gunningschool, afd SO aan de Aioysius Stichting

Haarlem 9 oktober 2018

Geachte mevrouw

Zoals bekend zijn wij voornemens de afdeling SO (speciaal basisonderwijs) van de Gunningschool over te 
dragen aan de Aioysius Stichting. Een stichting met voornamelijk scholen voor speciaal basisonderwijs of 
speciaal (voortgezet) onderwijs.

Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs Haarlem, zo'n 15 jaar geleden, is primair onderwijs 
losgemaakt van het voortgezet onderwijs. De VSO-school Prof Dr. Gunning, met twee vestigingen voor 
voortgezet onderwijs (VSO) en één voor basisonderwijs (SO) mocht juridisch destijds niet gesoiitst worden en is 
in zijn geheel daarom bij Dunamare Onderwijsgroep opgenomen.

Deze situatie is voor de Gunning SO niet optimaal en in toenemende mate leidt dit tot zorgen over de 
onderwijspositie en onderwijskwaliteit in de toekomst Het SBO en SO integreren steeds verder, ook in 
Integrale Kind Centra (IKC) De ontwikkeling van passend onderwijs en de stichting van Integrale Kind Centra 
(!KC) in het samenwerkingsverband PO maakt dat het voor de SO-school wenselijk is om onderdeel uit te 
maken van een oestuur met primair onderwijs dat in deze ontwikkelingen participeert Doordat dit nu met het 
geval is, dreigt de Gunning SO in een isolement terecht te komen Dit temeer omdat de financieringsvorm die 
in het Samenwerkingsverband Zuid- Kennemeriand ts gekozen voor passend onderwijs in het primair onderwijs, 
de financiering van de SO moeilijk maakt

Bij het bestuur van Dunamare Onderwijsgroep en bij directie en team van de Gunningschool SO is daarom de 
overtuiging gegroeid dat de SO-school beter in een andere scholengroep zou kunnen worden opgenomen. 
Daarmee is de continuïteit en de kwaliteit van een goed aanbod van speciaal onderwijs in Haarlem beter 
gewaarborgd De overdracht is beter voor de leerlingen omdat er een passender plaatsing en overstap mogelijk 
is tussen PO, SBC en SO Het is beter voor de medewerkers omdat er o.a. meer geparticipeerd kan worden in 
de expertise-ontwikkeling m het primair onderwijs. Dit alles is beter voor de school omdat er een steviger 
positie in het regionale onderwijsaanbod mogelijk is.

Het ministerie van OCW heeft ons toegezegd dat de mogelijkheid gegeven wordt om de Gunning SO los te 
koppelen van de Gunningschool en over te dragen aan de Aioysius Stichting. De school zal een vestiging 
worden van één van de scholen die al bij de Aioysius Stichting is aangesloten. Juridisch zal de school naar alle 
waarschijnlijkheid (afhankelijk nog van DUO) een nevenvestiging worden van de Anthomusschool

Over dit trajert is intensief contact gevoerd met team en leiding van de Gunning SO. De voorkeur voor de 
overdracht aan de Aioysius Stichting komt daar ook vandaan.
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Beide besturen (Dunamare Onderwijsgroep en de Aloysius Stichting) zijn van mening dat de overdracht vele 
voordelen met zich meebrengt en zien kansen om het speciaal onderwijs in Haarlem te versterken. Vanaf het 
allereerste begin van de verkenning naar een mogelijke overdracht is door de Aloysius Stichting aangegeven 
dat een belangrijk doel van de overdracht is gelegen in het integreren van de (onderwijskundige) kwaliteiten 
van de gespecialiseerde Aloysius Stichting binnen de SO Gunningschool. De besturen hebben 
uitgesproken dat bij het overdragen van de school er gezocht moet worden naar synergie. Door de krachten te 
bundelen en gebruik te maken van eikaars kwaliteiten kan er een maatschappelijke en onderwijskundige 
meerwaarde gerealiseerd worden voor de leerlingen in Haarlem. De school krijgt de mogelijkheid om beter in 
te spelen op de ontwikkelingen binnen passend onderwijs. De school kan daarnaast gebruikmaken van de 
opgebouwde expertise en het netwerk binnen de Aloysius Stichting. Belangrijk is dat de Aloysius Stichting de 
mogelijkheid heeft om op bestuursniveau de eventuele personele gevolgen van leerlingenfluctuaties in de 
toekomst op te vangen via een gericht mobiliteitsbeleid. Bij de overdracht zal het zittende personeel met een 
contract voor onbepaalde duur wordt overgenomen door de Aloysius Stichting. Voor het personeel met een 
tijdelijk contract zal in overleg worden bepaald of het contract wordt omgezet. Ook de werving en verdere 
opleiding van personeel is beter gewaarborgd bij Aloysius. Dat is urgent, het lukt de SO Gunning op dit moment 
niet om de vacatures in te vullen.

De Medezeggenschap is akkoord met de overdracht en is er een decentraal georganiseerd overleg (DGO) 
gevoerd. Het College van Bestuur van Dunamare heeft vervolgens tot overdracht besloten en de Raad van 
Toezicht heeft dit goedgekeurd.

Omdat de overdracht betrekking heeft op een vestiging van een openbare school wordt aan de Gemeenteraad 
van Haarlem verzocht akkoord te gaan met deze overdracht. De overdracht naar de Aloysius school zal dan per 
1 augustus 2019 plaatsvinden.
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