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Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, 
 
Wij hebben vernomen dat u overweegt op korte termijn de “Regeling 
voorzieningenplanning VO” van juli 2008 aan te passen en deze aanpassing in werking 
te laten treden met ingang van het schooljaar 2009/2010. Onderdeel van deze 
aanpassing is de toevoeging van artikel 8a aan de “Regeling”, die inhoudt dat een fusie 
van scholen slechts voor bekostiging in aanmerking komt, indien naar verwachting één 
of meer van de betrokken scholen binnen zes jaar na de aanvraag minder leerlingen 
zal bedragen dan de stichtingsnorm. 
 
Op de eerste plaats spreken wij onze zorg uit over het feit, dat in de loop van de 
zomervakantie nieuwe regelgeving tot stand komt, terwijl op enkele plaatsen 
– vooruitlopend op de indieningdatum van 1 november 2009 – de afgelopen periode 
intensief overleg met betrokkenen heeft plaatsgevonden over een te realiseren 
scholenfusie. U zult wellicht daartegen inbrengen, dat de minister van OCW in zijn brief 
van 28 november 2008 schoolbesturen dringend heeft verzocht de komende twee 
jaren – in afwachting van nadere wetgeving – af te zien van een scholen- en/of 
besturenfusie. Dat laat onverlet dat er schoolbesturen zijn, die – vanuit hun 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur – uit 
dien hoofde desondanks een fusietraject hebben ingezet. 
 
Wat betreft het gekozen criterium van het beoogde artikel 8a willen wij bepleiten voor 
een ander systematiek te kiezen. De achterliggende visie achter de fusietoets en het 
zo mogelijk weigeren van de toestemming voor een fusie, is het voorkomen van te 
grote scholen. Het ligt dan in de rede dat vervolgens de grootte c.q. de schaal van de 
na fusie ontstane school als aanknopingspunt en criterium wordt gehanteerd. Zo kan 
gedacht worden aan de regel dat een fusie niet kan plaatsvinden in het geval vanwege 
de fusie een instituut tot stand komt dat meer dan 2500 leerlingen telt. 
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De beoogde regeling ex artikel 8a zal het bijvoorbeeld onmogelijk maken dat een 
school voor praktijkonderwijs of een categoriale vmbo-school, die zich net boven de 
stichtingsnorm bevinden, niet samengevoegd kan worden met een andere school, 
terwijl daar wel goede en valide onderwijskundige overwegingen voor zijn. In het geval 
u onverhoopt blijft vasthouden aan de voorgestelde regeling, vragen wij in die regeling 
ten minste een clausule op te nemen, die u de bevoegdheid geeft in bijzondere 
gevallen af te wijken van het criterium van artikel 8a.   
 
Wij vertrouwen erop dat u bereid bent nogmaals kritisch te kijken naar een passend 
criterium voor toetsing van de fusieaanvragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging VOS/ABB 
 
 
 
 
T. Hooghiemstra 
algemeen directeur 
thooghiemstra@vosabb.nl 
 
 

 
 
 
Pagina 2 van 2   KvK 30152007 
 

  


