
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Overdracht van Professor van Gilseschool van Stichting Spaarnesant naar 

Stichting Auris. 

BBV nr: 2014/250006 

 

1. Inleiding 

Door invoering van de Wet Passend Onderwijs per augustus 2014 wijzigt de Wet Primair 

Onderwijs en de Wet op Expertisecentra zodanig, dat er sprake is van een  verandering voor 

onderwijsinstellingen voor leerlingen met een auditieve of communicatieve handicap (zgn. 

cluster 2-instellingen). 

Deze verandering houdt in dat Stichting Spaarnesant als schoolbestuur van een cluster-2-

instelling, te weten Professor van Gilseschool, wettelijk verplicht wordt om met andere 

cluster-2-scholen, een gezamenlijke instelling voor dit type onderwijs te organiseren. De 

bekostiging van de huidige scholen vervalt en wordt toegekend aan het nieuwe schoolbestuur 

van de cluster 2 instelling. De rijksoverheid heeft met de landelijke vereniging cluster 2, 

Simea,  in het kader van de wet passend onderwijs afgesproken dat er maximaal vijf 

instellingen voor cluster 2 onderwijs in Nederland zullen zijn. 

 
De gemeenteraad is als extern toezichthouder van het openbaar primair onderwijs bevoegd 

het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht van Stichting Spaarnesant inzake de 

overdracht van de Prof. van Gilseschool naar Stichting Auris in het kader van de Wet Passend 

Onderwijs goed te keuren.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 De overdracht van de cluster – 2- instelling Prof. van Gilseschool van Stichting 

Spaarnesant naar Stichting Auris goed te keuren, conform de Wet op Passend 

Onderwijs. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het realiseren van onderwijs voor leerlingen met een auditieve of communicatieve handicap 

door het realiseren van de overdracht van de Prof. van Gilseschool van Stichting Spaarnesant 

naar de cluster-2-instelling Stichting Auris, conform de Wet Passend Onderwijs.  

 

4. Argumenten 

Overdracht van genoemde school naar een instelling cluster 2 

De wettelijke vereiste overdracht van genoemde school naar een nieuwe instelling cluster 2 is 

in het collegebesluit van 1 oktober 2013 (kenmerk 2013/351792) en het op 22 mei 2014 

vastgestelde raadsbesluit (kenmerk 2014/84428) aan de commissie Samenleving gemeld. 

 

Spaarnesant kiest voor Stichting Auris 

Ter voorbereiding op een overdracht van Prof. van Gilseschool uit de organisatie van 

Stichting Spaarnesant naar een nieuwe instelling cluster 2 heeft Spaarnesant als uitgangspunt 

waarborging van financiën, kwaliteit en personeel gehanteerd. Stichting Auris biedt deze 

waarborgen waardoor de stabiliteit en de kwaliteit van genoemde school gegarandeerd blijft.  

Daar Stichting Auris het bevoegd gezag van meer scholen van verschillende 

levensbeschouwingen zal zijn, zal zij een bijzonder neutrale signatuur hebben. Dit betekent 

dat de Prof. van Gilse School omgezet wordt van een openbaar naar een algemeen bijzondere 

school, waarbij de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

stromingen uitgangspunt is. 
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Huidige locaties van de Prof. van Gilse school blijven bestaan 

De huidige locaties van de Prof. van Gilse school in de Gemeenten Haarlem, 

Beverwijk/Heemskerk en Haarlemmermeer zullen als lesplaats blijven bestaan. 

De instelling cluster 2 krijgt één BRIN nummer toegewezen door het Ministerie van OCW. 

Alle scholen onder deze instelling zullen als nevenvestigingen worden beschouwd.  

 

Er is overeenstemming over de overdracht tussen Stichting Spaarnesant en stichting Auris 

Er is tussen beide besturen overeenstemming bereikt over de wijze waarop en de condities 

waaronder de overdracht per 1 augustus 2015 kan plaats vinden. Er is uitgebreid onderzoek 

gedaan naar de rechtspositie van het personeel, financiën, huisvesting, onderwijs en zorg. 

Resultaat hiervan is dat er geen risico’s en/of belemmeringen m.b.t. een overdracht zijn (zie 

bijlage).   

De medezeggenschapsraad stemt in met het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht 

van Spaarnesant  m.b.t. de overdracht van de Prof. van Gilseschool naar Stichting Auris (zie 

bijlage). 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

Stichting Spaarnesant draagt de Prof. van Gilseschool over aan Stichting Auris, schoolbestuur 

voor onderwijs aan leerlingen met een auditieve en communicatieve handicap. De 

bestuurlijke overdracht vindt voor 1 augustus 2015 plaats.    

 

7. Bijlagen 

- Brief Spaarnesant dd. 24 juni 2013 inzake instelling cluster 2 

- Brief Spaarnesant dd. 27 mei 2014 inzake overdracht van de Professor van Gilseschool aan 

de Instelling Koninklijke Auris  

- Verslag ‘Vorming van een instelling voor cluster 2 Auris – Spaarnesant – van Gilseschool’ 

- Brief Medezeggenschapsraad dd. 1 juli 2014  inzake instemming overdracht 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Raadsbesluit 
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De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 De overdracht van de cluster – 2- instelling Prof. van Gilseschool van Stichting 

Spaarnesant naar Stichting Auris goed te keuren, conform de Wet op Passend 

Onderwijs. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


