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instelling cluster 2 

Geacht college, 

Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs In. Voor de organisatie van het 
onderwijs aan leerlingen met een auditieve of communicatieve handicap (cluster 2) gaat 
er veel veranderen. Het bestuur van Stichting Spaamesant wil u middels deze brief 
hierover informeren. 

De Wet Passend Onderwijs wijzigt onder meer de Wet primair onderwijs en de Wet op 
de expertisecentra. Belangrijk gevolg voor ons als schoolbestuur is dat wij verplicht zijn, 
met andere cluster 2 scholen, te komen tot een gezamenlijke onderwijsinstelling voor 
cluster 2 onderwijs. De landelijke vereniging cluster 2, Simea, heeft met de minister 
afgesproken te komen tot maximaal vijf Instellingen in Nederland. De bekostiging van 
de huidige scholen komt te vervallen en zal in de toekomst uiteindelijk worden 
toegekend aan het bevoegd gezag van de nieuwe cluster 2 instelling. 

De Prof. Van Gilseschool moet in verband daarmee de komende periode uit onze 
organisatie worden ontvlochten en worden samengevoegd met partners tot één 
Instelling. De effectuering van de bestuursoverdracht aan de instelling vindt uiterlijk 
plaats op 1 augustus 2015. 
De huidige locaties van de Prof. Van Gilseschool in de gemeenten, Haarlem, Beverwijk 
(m.i.v. 1-8-2013 Heemskerk) en Haarlemmermeer, zullen als lesplaats blijven bestaan. 

Het bestuur van Stichting Spaamesant heeft de keuze gemaakt gesprekken te gaan 
voeren met de Koninklijke Auris groep, de Stichting Spreekhoorn en de Stichting SOL. 
De besturen van deze scholen hebben de Intentie uitgesproken één Instelling Aurls te 
vormen. Deze Instelling zal geen openbare signatuur hebben maar zal, gezien de 
diversiteit van de partners bijzonder neutraal zijn. 
De afgelopen maanden heeft binnen Spaamesant een traject van nader onderzoek 
plaatsgevonden om te komen tot een keuze van partners. 



We hebben, voor zover mogelijk, gekeken naar de financiële, kwalitatieve en personele 
consequenties om een nieuwe instelling op te richten. Het is voor Spaamesant 
belangrijk dat er een keuze wordt gemaakt waarbij, voor de langere termi jn, een 
stabiele situatie op het gebied van financiën, kwaliteit en personeel gewaarborgd is. 
We hebben gemeend een keuze te hebben gemaakt die recht doet aan de stabiliteit en 
de kwaliteit van de Prof. Van Gilseschool. 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de Instelling Auris op basis van voorgenomen 
besluitvorming in 2014 'gevuld' wordt middels zogeheten bestuursoverdrachten van de 
betrokken scholen. Hiervoor is instemming vereist van de betrokken 
medezeggenschapsraad en van de gemeente Haarlem met de alsdan te wijzigen 
statuten van Stichting Aurls. Aangezien er sprake is van een wettelijke verplichting, is 
de regeling voor fusies in het onderwijs niet van toepassing. Spaamesant blijft overigens 
in stand en zelfstandig. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat alle andere scholen 
'geraakt' worden door deze wettelijk verplichte samenwerking. 

Het bestuur van Stichting Spaamesant wil u in de komende maanden graag op de 
hoogte houden van dit traject en daarbij nadere afspraken maken voor de effectuering 
van de bestuursoverdracht van de Prof. Van Gilseschool. 
De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de voorziening in de huisvesting. Met het 
oog op die verplichting bestaat mogelijk ook op dit punt behoefte aan nadere 
afstemmingsafspraken. 

Hoogachtend, 

Mevrouw E, Pieterse MBA 
bestuurder 


