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Dunamare Onderwijsgroep is een schoolbestuur met scholen in het voortgezet
onderwijs en een basisschool voor speciaal onderwijs (SO); de Prof. Dr.
Gunningschool SO.
Dunamare draagt de basisschool Prof. Dr. Gunningschool SO over aan de Aloysius
Stichting, schoolbestuur voor speciaal onderwijs in Haarlem en regio. Met deze
overdracht wordt zorggedragen voor de continuïteit en de kwaliteit van speciaal
onderwijs aan leerlingen die in het reguliere basisonderwijs niet terecht kunnen
wegens gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen.
De gemeenteraad is als extern toezichthouder van het openbaar onderwijs
bevoegd het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht van Dunamare
Onderwijsgroep inzake de overdracht van de Prof. Dr. Gunningschool SO aan de
Aloysius Stichting goed te keuren.

Behandelvoorstel voor
commissie

Relevante eerdere
besluiten

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering.
-

Realisatie Instandhouding openbaar voortgezet onderwijs 2017
(2018/664338) zoals besloten in de raadsvergadering van 20 december
2018.
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Besluit College
d.d. 8 januari 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,

Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
 De overdracht van de basisschool Prof. Dr. Gunningschool SO van
Dunamare naar Aloysius Stichting goed te keuren
 Het college van B & W te mandateren een verklaring van geen bezwaar af
te geven voor deze overdracht.
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
Dunamare onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem,
Haarlemmermeer, Velsen, Harlingen en Uithoorn. Bij de verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs in Haarlem kon juridisch gezien geen loskoppeling van het speciaal primair onderwijs (SO)
en voortgezet speciaal onderwijsgedeelte (VSO) worden gerealiseerd. De Gunningschool is op dat
moment in zijn geheel opgenomen bij de Dunamare Onderwijsgroep. De Prof. Dr. Gunningschool SO
valt nu als enige basisschool voor speciaal onderwijs onder het bestuur van Dunamare met alleen
scholen voor voortgezet onderwijs.
De ontwikkeling van passend onderwijs en de gespecialiseerde samenwerking van professionals op
het gebied van speciaal (basis) onderwijs, jeugdhulp en zorg maakt dat het wenselijk is voor de Prof.
Dr. Gunningschool SO om onderdeel uit te maken van een bestuur met primair (speciaal) onderwijs
dat aan deze ontwikkelingen deelneemt. Daarmee wordt de continuïteit en de kwaliteit van een
goed aanbod van speciaal onderwijs beter gewaarborgd.
De gemeenteraad is als extern toezichthouder van het openbaar onderwijs bevoegd het
voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht van Dunamare Onderwijsgroep inzake de overdracht
van de Prof. Dr. Gunningschool SO naar de Aloysius Stichting goed te keuren.
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2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
 De overdracht van de basisschool Prof. Dr. Gunningschool SO van Dunamare naar Aloysius
Stichting goed te keuren
 Het college van B & W te mandateren een verklaring van geen bezwaar af te geven voor deze
overdracht.
3. Beoogd resultaat
Zorgdragen voor de continuïteit en de kwaliteit van speciaal onderwijs aan leerlingen die in het
reguliere basisonderwijs niet terecht kunnen wegens gedrags-, opvoedings- en/of
ontwikkelingsproblemen in Haarlem.
4. Argumenten
4.1. Het besluit past in het ingezet beleid.
De overdracht van de Prof. Dr. Gunningschool draagt bij aan programma 1.1. Maatschappelijke
participatie. Specifiek draagt deze uitvoering bij aan de doelstelling ‘Meer kansen voor de jeugd op
een goede schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met het voorgezet onderwijs’,
genoemd onder Beleidsveld 1.1. Onderwijs en Sport .
4.2 Er is overeenstemming over de overdracht tussen Dunamare en de Aloysius Stichting.
De verkennende gesprekken die de schoolbesturen hebben gevoerd leidden tot de gezamenlijke
conclusie dat een overdracht van de Prof. Dr. Gunningschool SO naar de Aloysius Stichting bijdraagt
aan een kwaliteitsimpuls van het onderwijsaanbod en een betere positionering van de Prof. Dr.
Gunningschool SO binnen het samenwerkingsverband voor primair onderwijs in relatie tot de
effecten van passend onderwijs.
Beide schoolbesturen geven aan dat deze overdracht het speciaal onderwijs in Haarlem versterkt.
Door deze overdracht wordt een maatschappelijke en onderwijskundige meerwaarde gerealiseerd
voor de leerlingen. Dit wordt onderbouwd door het haalbaarheidsonderzoek dat als integraal
beslisdocument heeft gefungeerd en waarop de formele besluitvorming is gebaseerd.
4.3 Overdracht van de Prof. Dr. Gunningschool SO naar Aloysius is een logische stap.
De Prof. Dr. Gunningschool heeft drie vestigingen; twee voor voortgezet speciaal onderwijs en een
voor speciaal primair onderwijs. Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Haarlem kon
juridisch gezien geen loskoppeling van het SO en VSO gedeelte worden gerealiseerd. De
Gunningschool is op dat moment in zijn geheel, met het VSO en ook het SO gedeelte, opgenomen bij
de Dunamare Onderwijsgroep.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft de schoolbesturen toegezegd
dat de mogelijkheid wordt gegeven om de Prof. Dr. Gunningschool primair onderwijs los te koppelen
van de Prof. Dr. Gunningschool voortgezet speciaal onderwijs en over te dragen aan de Aloysius

Kenmerk: 2018/810082

3/5

Stichting. De beoogde datum van overdracht van de Prof. Dr. Gunningschool SO is 1 augustus 2019.
Het betreft hier de overdracht van het primaire onderwijs gedeelte. Het voorgezet speciaal onderwijs
blijft bij Dunamare Onderwijsgroep.
4.4 Huidige locaties van de Prof. Dr. Gunningschool blijven bestaan.
De huidige locaties voor VSO en SO van de Prof. Dr. Gunningschool in Haarlem blijven bestaan. De
Prof. Dr. Gunningschool SO wordt een vestiging van een van de scholen ressorterend onder de
Aloysius Stichting. Juridisch gezien wordt de school een nevenvestiging worden van de
Antoniusschool, onder voorbehoud van goedkeuring van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor
kinderen met gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen zijn en blijven er twee scholen
voor speciaal onderwijs.
4.5 De Prof. Dr. H. Gunningschool gaat van een openbaar naar een bijzonder schoolbestuur.
De gemeente heeft een externe toezichtsfunctie op het openbaar onderwijs. Dit komt tot uiting in
het goedkeuren van de financiële jaarstukken. Met de overdracht van de Prof. Dr. H. Gunningschool
naar het schoolbestuur voor bijzonder onderwijs, stopt deze externe toezichthoudende rol van de
gemeente Haarlem voor de Prof. Dr. H. Gunningschool SO. Er blijft sprake van een geïntegreerd
kwaliteits- en financieel toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat de Inspectie
voor het Onderwijs het schoolbestuur, indien noodzakelijk, kan aanspreken op inzet van haar
financiën ten behoeve van het primaire onderwijsproces en de onderwijskwaliteit.
4. 6 Medezeggenschap en decentraal georganiseerd overleg (DGO) heeft plaatsgevonden
Er is tussen Dunamare en Aloysius overeenstemming bereikt over de wijze waarop en de condities
waaronder de overdracht per 1 augustus 2019 plaats vindt. 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 van de Prof. Dr. Gunningschool SO zijn.
De medezeggenschapsraden van de Prof. Dr. Gunningschool SO en de Aloysius Stichting stemmen in
met de overdracht naar de Aloysius Stichting. Er is decentraal georganiseerd overleg gevoerd met de
vakbonden waarbij ook de medezeggenschapsraden zijn geraadpleegd. Vakbonden hebben
vervolgens ingestemd met de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor het personeel van de Prof. Dr.
Gunningschool SO.
5. Risico’s en kanttekeningen
Geen.
6. Uitvoering
Dunamare Onderwijsgroep draagt de Dr. Prof. Gunningschool SO aan de Aloysius Stichting over.
De beoogde bestuurlijke overdracht vindt plaats op 1 augustus 2019.
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Het schoolgebouw en terrein wordt door Dunamare Onderwijsgroep juridisch overgedragen aan de
Aloysius Stichting. Met deze overdracht aanvaardt de Aloysius Stichting het onderwijsgebouw en terrein in de huidige staat, inclusief eventuele kosten voor achterstallig onderhoud aan de buiten- of
binnenzijde van het onderwijsgebouw of aan het terrein.
De gemeente geeft een verklaring van geen bezwaar af omdat alle betrokken partijen
overeenstemming hebben bereikt en een kwaliteitsimpuls en een toekomstbestendig speciaal
(basis)onderwijs wordt gerealiseerd. Deze verklaring van geen bezwaar is nodig om de overdracht
ook te regelen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).
7. Bijlagen
 Brief Dunamare dd. 9 oktober 2018 betreffende de overdracht van de Prof. Dr.
Gunningschool, afd. SO aan de Aloysius Stichting


Besluit van het College van Bestuur van Dunamare d.d. 18 oktober 2018



Besluit van de Raad van toezicht van Dunamare d.d. 19 oktober 2018



Integraal beslisdocument overdracht Gunningschool SO naar Aloysius Stichting, maart 2018



Instemmingsverklaring MR en DMR Gunning/ Dunamare



Instemmingsverklaring GMR Aloysius



Besluit vakbonden m.b.t. overdracht Gunningschool
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