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Onderwerp : Besturenfusie primair onderwijs

Voorgestelde beslissing:

1. Kennisnemen van bijgevoegde brief met bijlage.
2. Instemmen met de concept statuten.
3. Toestemming verlenen aan schoolbestuur Reflexis om de openbare scholen in Oude IJsselstreek over te 

dragen aan de nieuwe samenwerkingsstichting Paraat.

Aanleiding
Op 17 juni 2015 tekenden drie schoolbesturen, te weten: Essentius (10 basisscholen/ katholiek 
onderwijs), Reflexis (8 scholen/ openbaar onderwijs) en LIMA (11 basisscholen/ katholiek onderwijs) 
een fusiebesluit. Zij gaan vanaf 1 januari 2016 gezamenlijk verder onder de naam Paraat Scholen, 
een organisatie met 29 basisscholen in Oost Gelderland (gemeenten Aalten, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek en Montferland). De aangesloten scholen blijven in alle opzichten hun eigen, 
onderscheidende identiteit behouden.
In artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs zijn enige bepalingen opgenomen die van 
toepassing zijn op fusies van openbare en bijzondere scholen. 

Naast ministeriële toestemming is ook goedkeuring nodig van de afzonderlijke gemeenteraden over 
overdracht van de openbare scholen van Reflexis Openbaar Basisonderwijs naar de nieuwe 
samenwerkingsstichting. Daarnaast is instemming nodig met de concept statuten van de nieuwe stichting. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 Kwaliteitsonderwijs wordt verder versterkt. 
 Er ontstaat een slagvaardige overkoepelende organisatie met scholen in een groot deel van de 

regio.
 De schaalgrootte bevordert de efficiency. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 In de brief vraagt Reflexis goedkeuring en instemming voor deze fusie.

2.1 De maatschappelijke impact van de voorgenomen fusie is beperkt
De fusie heeft geen invloed op het aantal en de spreiding van scholen. 

2.
2.2 De variatie van het onderwijsaanbod blijft bestaan

Deze verandert met de fusie, behoudens de invloed van de effecten van de afname van het aantal 
leerlingen, niet. De effecten van de afname van het aantal leerlingen zouden bij niet fuseren naar 
verwachting groter kunnen zijn dan bij de fusie van de 3 organisaties (de nieuwe organisatie kan 
effecten beter opvangen). In de nieuwe organisatie behouden de huidige scholen hun eigen 
denominatie (openbaar en katholiek) en hun eigen onderwijskundige identiteit.

2.3 Openbaar Onderwijs blijft gewaarborgd.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om voldoende openbaar onderwijs aan te bieden. 
Zoals eerder vermeld, behouden de huidige scholen in de nieuwe organisatie hun eigen 
denominatie, openbaar en katholiek. Daarmee verandert de fusie niets in het huidige aanbod voor 
openbaar onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. 
Indien een openbare school gesloten zal gaan worden, moet het schoolbestuur daar in ieder geval 
over overleggen met de gemeente. Die kan eventueel besluiten de openbare school over te nemen.



3. 2.4 Met de fusie wordt ingespeeld op de daling van de leerlingenaantallen
Met de besturenfusie is de continuïteit van de organisaties beter gewaarborgd. De nieuwe 
organisatie zal vanwege de omvang beter in staat zijn om de afname van het aantal leerlingen en 
derhalve de afname van inkomsten en personeelsomvang op te vangen. 
Het financiële draagvlak neemt bij een besturenfusie toe. Het effect van risicovolle gebeurtenissen 
kan binnen een grotere organisatie beter opgevangen worden dan in drie kleinere schoolbesturen. 

4. 2.5 De fusie heeft draagvlak onder ouders en personeel
Het gehele fusietraject is 'van onder af' ingezet, waardoor de betrokkenheid en invloed van alle 
betrokkenen groot is geweest. Tegelijkertijd met het ondertekenen van het fusiebesluit door de drie 
schoolbesturen op 17 juni 2015, hebben de GMR-en ingestemd met dit fusiebesluit. 

5.
2.6 Het bestuur van Paraat moet aan de betrokken gemeenten de mogelijkheid bieden om in overleg te 

treden over de begroting en de jaarrekening alvorens deze vast te stellen. 

3.1 Formeel moet de gemeenteraad instemmen met het statutair overdragen van de openbare scholen 
aan de  samenwerkingsstichting.
Ten aanzien van de verantwoordelijkheid over openbaar onderwijs verandert er niets. De  
gemeenteraad blijft uiteindelijk formeel aan zet om het aanbod van openbaar onderwijs in de 
gemeente te garanderen. 
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