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Samenvatting 
In onze gemeente hebben wij een vrijeschool, de Michaëlschool in Hoofddorp. Deze school 
valt onder het bestuur van stichting vrijescholen lthaka. Deze stichting overweegt nu een 

fusie aan te gaan met de Stichting tot Bevordering van de Pedagogie van Rudolf Steiner in 
Haarlem. Op grond van artikel 64b, lid 2 onder j van de Wet Primair Onderwijs (hierna: 

WPO) moet er van alle gemeenten waarin beide besturen scholen hebben, door 
burgemeester en wethouders een advies worden uitgebracht over de wenselijkheid van de 
voorgenomen fusie. Stichting lthaka heeft daarom per brief d.d. 19 april 2013 uw college 
gevraagd een positief advies uit te brengen. 

Inleiding 
De Michaëlschool in Hoofddorp is met ingang van 1 januari 2013 een bestuurlijke fusie 

aangegaan met acht andere vrijescholen in de regio Noord-Holland onder de naam: 
Stichting Vrijescholen lthaka. Deze stichting heeft nu in totaal negen scholen die gelegen zijn 
in Hoofddorp, de Zaanstreek, Bergen, Alkmaar, Oudorp, Hoorn, Purmerend, Haarlem-N en 

Hillegom. 

Stichting lthaka overweegt nu een fusie aan te gaan met de Stichting tot Bevordering van de 
Pedagogie van Rudolf Steiner in Haarlem. Onder dit bestuur ressorteert de Rudolf Steiner 

basisschool uit Haarlem. De doelstellingen van deze fusie zijn: 
• bestuurlijke continuïteit; 
• professionalisering van bestuur, intern toezicht, schoolleiding en leraren; 

• spreiding van financiële risico's; 
• een betere mogelijkheid tot de verbetering en berging van de kwaliteit van het 

onderwijs, met behoud van het vrijeschool karakter. 

Context 
Met ingang van 1 oktober 2011 zijn de Wet fusietoets in het onderwijs en de Regeling en 
beleidsregels fusietoets in het onderwijs in werking getreden. De fusietoets is bedoeld om na 

te gaan of besturen die willen fuseren een zorgvuldig besluitvormingsproces hebben 
doorlopen. Daarnaast wordt getoetst of de keuzevrijheid voor leerlingen en hun ouders 
gewaarborgd blijft. Besturen die tot een fusie willen besluiten moeten daarom op grond van 
artikel 64a, lid 1 WPO bij een bestuurlijke fusie van tien scholen of meer na de fusie de 
minister toestemming voor de fusie. Daarbij moet er door alle gemeenten waarin beide 
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besturen scholen hebben, op grond van artikel 64b, lid 2, onder j WPO een advies worden 

uitgebracht door burgemeester en wethouders over de wenselijkheid van de voorgenomen. 

Probleemstelling 
Na deze voorgenomen fusie vallen er 10 scholen onder de stichting lthaka. Toestemming 
vragen aan de minister met daarbij een advies van burgemeester en wethouders van de 
betrokken gemeenten over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie is daarom een 
vereiste. 

Doelstelling 
Een fusie van stichting vrije scholen lthaka met de stichting tot Bevordering van de 
Pedagogie van Rudolf Steiner in Haarlem per 1 januari 2014. 

Oplossingen 
Vanuit Haarlemmermeer een positief advies uitbrengen omdat er voor onze gemeente geen 
sprake is van een significante belemmering voor bovenvermelde fusie. 

Effecten 
De voorgenomen bestuurlijke fusie van beide stichtingen heeft voor de gemeente 

Haarlemmermeer op dit moment geen consequenties. Wel is de Michaelschool een kleine 
school met slechts nog maar 51 leerlingen. Desgevraagd heeft de stichting lthaka 
aangegeven dat er nu geen plannen zijn om de school op te heffen of een fusie aan te gaan 
met een andere school in de omgeving. Wel dat er acties ondernomen worden voor het 
omhoog brengen van het aantalleerlingen zodat de school een bestaansrecht krijgt. 

Afweging 
Volgens de door het ministerie OCW vastgestelde beleidsregels inhoudende toetscriteria bij 

een bestuurlijke fusie in het basisonderwijs is er sprake van een significantie belemmering 
voor een bestuurlijke fusie als er een zodanige afname in de variatie van het 
onderwijsaanbod is, dat er voor één of meer bij de fusie betrokken rechtspersonen een 
marktpositie van meer dan 50% ontstaat in de gemeente of gemeenten waarin de te fuseren 

rechtspersonen scholen in stand houden, zonder dat daarvoor een aannemelijke 
rechtvaardigheidsgrond aanwezig is. Voor onze gemeente is daarvan geen sprake. Stichting 
lthaka heeft na de voorgenomen fusie nog steeds 1 school van de in totaal 61 basisscholen 
in onze gemeente. Het is een kleine school met nog slechts 51 leerlingen. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. positief te adviseren over de fusie tussen stichting vrije scholen lthaka en de 

Stichting tot Bevordering van de Pedagogie van Rudolf Steiner in Haarlem; 

2. deze nota ter kennismime te zenden aal' de raad. 
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Betreft: advies omtrent overdrachtsfusie aan Stichting Vrijescholen Ithaka 

Geachte heer Nederstigt, 

Met ingang van 1 oktober 2011 zijn de Wet fusietoets in het onderwijs en de Regeling en 
beleidsregels fusietoets in het onderwijs in werking getreden. De fusietoets is bedoeld om na 
te gaan of besturen die willen fuseren een zorgvuldig besluitvormingsproces hebben 
doorlopen. Daarnaast wordt getoetst of de keuzevrijheid voor leerlingen en hun ouders 
gewaarborgd blijft Besturen die tot een fusie willen besluiten, moeten daarom voorafgaand 
aan de fusie het Ministerie van OCW schriftelijk om toestemming vragen. Bij de in te dienen 
bescheiden vraagt de Minister ook om een schriftelijk advies van het College van 
Burgemeester en Wethouders in de vestigingsplaats van alle scholen die onder de fuserende 
besturen vallen. 
Aangezien één van onze scholen binnen uw gemeente is gevestigd ontvangt u ons verzoek. 

Het bestuur van Stichting Vrijescholen Ithaka, gevestigd te Haarlem, overweegt een 
bestuurlijke fusie met Stichting tot Bevordering van de Paedagogie van Rudolf Steiner in 
Haarlem. De doelstellingen van de fusie zijn: 

• Bestuurlijke continuïteit; 
" Professionalisering van bestuur, intern toezicht, schoolleiding en leraren; 
• Spreiding van financiële risico's; 
" Een betere mogelijkheid tot de verbetering en de borging van de kwaliteit van het 

onderwijs, met behoud van het vrijeschool karakter. 

De Stichting Vrijescholen Ithaka omvat momenteel 9 vrijescholen in Noord- en Zuidholland en 
had op de teldatum vorig jaar 1659 leerlingen. De Stichting tot Bevordering van de Paedagogie 
van Rudolf Steiner in Haarlem telde er op de teldatum 224, wat het totaal op 1883 leerlingen 
brengt. 
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Door de overdrachtsfusie wordt de 
niet aangetast. Ook 
gerespecteerd. 

en hun ouders in Hoofddorp 
Ministerie van OCW blijft 

beoogde fusiedatum is 1 januari 2014. In verband met 
te formuleren, is het belangrijk uw tijdig te 

zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 juni 
en tijdig versturen aan de 

Wij is 

Met vriendelijke groet, 
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