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Geachte leden van de Raad, 

Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben de schoolbesturen voor primair speciaal 
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs cluster 2, de opdracht gekregen om een 
landelijk dekkend netwerk te organiseren. Zij moeten voldoen aan de in de wet gestelde 
eisen ten aanzien van de vorming van een instelling. Een instelling komt tot stand door 
bestuurlijke samenvoeging van scholen. 
Voor Spaarnesant betreft het de Professor van Gilseschool. 

De besturen van Spaarnesant en de Koninklijke Auris hebben zich in 2013 georiënteerd 
op de gezamenlijke vorming van een instelling. Deze oriëntatie heeft ertoe geleid dat op 
1 november 2013 een intentieverklaring is ondertekend om samen deze instelling in 
oprichting (i.o.) te vormen. 
Tevens is daarbij de intentie uitgesproken om te komen tot een definitieve Instelling en 
een bestuurlijke overdracht van de Van Gilseschool aan deze instelling (Auris) voor 1 
augustus 2015. Naast de Van Gilseschool zal ook De Spreekhoorn uit Breda onderdeel 
uitmaken van de instelling Auris ( i .o.). De Weerklank uit Leiden is met het oog op de 
nieuwe wetgeving al op 1 januari 2014 bestuurlijk overgedragen aan Auris. 
In de afgelopen maanden heeft het bestuur van Stichting Spaarnesant de wethouder 
onderwijs, de heer J. Nieuwenburg, en de ambtenaren van de afdeling JOS 
meegenomen in deze ontwikkeling. 
Aangezien Auris geen openbaar schoolbestuur is, maar algemeen bijzonder en de 
Professor van Gilseschool wel een openbare school is, is onderzocht op welke wijze de 
overdracht plaats zou kunnen vinden. Omdat het bestuur en de school niet dezelfde 
denominatie hebben, is een overdracht niet mogelijk zonder dat één van de twee zich 
aanpast aan de ander. Er is gekozen voor het omzetten van de denominatie van de Van 
Gilseschool van openbaar naar algemeen bijzonder. De kernwaarden van het openbaar 
onderwijs blijven op school gewaarborgd, zoals de algemene toegankelijkheid, doch de 
school is voor de wet dan niet meer openbaar. Doordat Spaarnesant zal besluiten de 
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school van denominatie om te zetten, per de datum van de overdracht 1 augustus 2015, 
zal dat tot gevolg hebben dat er minder openbare scholen in uw gemeente zullen zijn. 

Door de inwerkingtreding per 1 januari 2014 van het wetsvoorstel 33.598 ter zake het 
stichten en opheffen van scholen van verzelfstandigde besturen voor openbaar 
onderwijs, is de bevoegdheid tot het opheffen (en ook de omzetting) van een openbare 
school overgedragen aan het verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs. Artikel 
149 van de Wet op de expertisecentra stelt sinds 1 januari j l . dat de stichting zelf kan 
besluiten tot vermindering van het aantal openbare scholen. Spaarnesant zal derhalve 
zelfstandig besluiten tot omzetting (en vervolgens tot de overdracht) per 1 augustus 
2015. De waarborging van voldoende openbaar onderwijs ligt bij het speciaal onderwijs 
niet bij de gemeente zoals in het reguliere basisonderwijs, maar bij Gedeputeerde 
Staten/de Minister (ex artikel 149 lid 3 WEG). Die dient een goedkeuring af te geven ter 
zake de vermindering van het aantal openbare scholen. Deze goedkeuring dient te 
worden gevraagd nadat Spaarnesant tot de omzetting heeft besloten. 

Wettelijk gezien is de bevoegdheid tot het besluit tot omzetting aldus volledig 
overgegaan naar het bevoegd gezag van de school. In de statuten van Spaarnesant is 
er echter voor gekozen bepaalde zaken, die de instandhouding van scholen raken, 
tevens aan de goedkeuring van uw raad voor te leggen. Hieronder valt de opheffing van 
de school. Er kan over gediscussieerd worden of omzetting daar ook onder valt, maar in 
het kader van de zorgvuldigheid en uw rol als externe toezichthouder op het in uw 
gemeente gelegen openbaar onderwijs acht Spaarnesant dat de omzetting van de school 
valt onder de betreffende bepaling in de statuten, te weten artikel 7 lid 7 sub d. 

Middels deze verzoekt Spaarnesant uw raad dan ook om goedkeuring te verlenen op het 
voorgenomen besluit tot omzetting van de Professor van Gilseschool van een openbare 
school naar een school met een bijzonder neutrale denominatie per 1 augustus 2015. 
Na verkrijging van uw goedkeuring zal Spaarnesant naar verwachting besluiten tot 
omzetting van de school en het besluit ter goedkeuring voorleggen aan Gedeputeerde 
Staten/de Minister. Van die procedure houdt Spaarnesant u natuurli jk op de hoogte. 

Voorts zal de Professor van Gilseschool van Spaarnesant naar Auris worden 
overgedragen op dezelfde datum als de omzetting, te weten: 1 augustus 2015. Middels 
deze stelt Stichting Spaarnesant u daarvan in kennis. Er zal conform de wettelijke 
vereisten in het kader van de invulling van de fusie-effectrapportage nog een advies van 
het College van Burgemeester en Wethouders worden gevraagd. 
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