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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht stemt in met het voornemen van Wereldkidz, het bestuur van de 
openbare basisscholen in Maarssenbroek,  om over te gaat tot een fusie van Wereldkidz De Dalton en 
Wereldkidz De Tweespong. 
 
 
 
 
Samenvatting 
 
 
De ontwikkelingen in leerlingenaantallen en onderwijsaanbod in de kern Maarssenbroek zijn voor het 
schoolbestuur aanleiding 2 openbare basisscholen in deze kern samen te voegen. 
De Gemeenteraad is op grond van de Wet het orgaan dat hierover een besluit neemt. 
Er zijn geen bezwaren tegen  de plannen van het schoolbestuur, mede omdat het onderwijsaanbod op de 
huidige locaties in stand blijft. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Brief van het schoolbestuur (met bijlagen) waarin de voorgenomen fusie van Wereldkidz De Dalton 

en Wereldkidz De Tweesprong wordt aangekondigd. 
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Inleiding 
Wereldkidz, het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs in onder meer de kern 
Maarssenbroek, heeft het voornemen 2 zelfstandige openbare basisscholen in de kern Maarssenbroek, te 
weten Wereldkidz De Dalton in Duivenkamp, en Wereldkidz De Tweesprong in Fazantenkamp als instituut 
te laten fuseren. 
Het schoolbestuur heeft de gemeente benaderd met het verzoek met deze ontwikkeling in te stemmen. 
 
Toelichting  
De stappen die de gemeente ten aanzien van dit verzoek moet zetten zijn tweeërlei. 
Bij fusie van scholen dient ieder schoolbestuur een fusie effectrapportage op te stellen. De gemeente 
heeft de wettelijke rol over de wenselijkheid van de fusie advies uit te brengen. Dit is een bevoegdheid 
van het college.  
Omdat het in dit geval om een fusie van openbare basisscholen gaat heeft de gemeente vanuit zijn rol om 
het aanbod aan openbaar basisonderwijs te bewaken ook een andere wettelijke rol. 
Omdat de fusie in feite leidt tot het opheffen van 1 van de twee betrokken basisscholen als zelfstandig 
instituut, dient de gemeenteraad gevraagd te worden in te stemmen met deze opheffing. 
Het voornemen van het schoolbestuur betekent dat -in formele zin- het aantal zelfstandige openbare 
basisscholen in de kern Maarssenbroek wordt teruggebracht van 3 naar 2. In praktische zin blijft er een 
onderwijsaanbod van openbaar onderwijs op de 3 huidige locaties. 
Het schoolbestuur wil met deze stap ook voor de toekomst garanties scheppen voor financieel gezonde 
scholen en een voldoende en gedifferentieerd aanbod aan openbaar onderwijs in de kern Maarssenbroek. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Instandhouding van een kwalitatief goed en bereikbaar onderwijsaanbod openbaar basisonderwijs. 
 
Argumenten 
 
1.1 In de Wet op het Primair Onderwijs is geregeld dat het de bevoegdheid van de gemeenteraad is te 

besluiten over het opheffen van  openbare basisscholen  binnen de gemeentegrenzen van een 
gemeente.  

In artikel 48 lid 5 van de WPO  is bepaald dat een besluit tot opheffing van een openbare school niet tot 
de bevoegdheden van een stichtingsbestuur voor openbaar basisonderwijs hoort. 
De gemeenteraad is bevoegd te besluiten tot opheffing van een openbare school. 

 
 

1.2 Met de voorgenomen institutionele fusie van 2 basisscholen wordt het aantal openbare basisscholen 
in formele zin met 1 teruggebracht. 

Als 2 scholen fuseren, dan betekent dit dat er één school - in de zin van de wet-  wordt opgeheven. Er 
blijft immers maar 1 rijksbekostigde basisschool over, terwijl dit er voorheen 2 waren. Het is de bedoeling 
van de wetgever geweest de gemeenteraad een (beslissende) stem te geven bij de beantwoording van de 
vraag of er sprake is van een voldoende aanbod openbaar onderwijs in de gemeente. Daarbij gaat het om 
het aantal openbare scholen ( als instituut) en de spreiding van deze scholen over de gemeente. 
Bij opheffing van een openbare school is het duidelijk dat de Gemeenteraad hier een besluit over moet 
nemen. 
Het is wel mogelijk dat na de fusie de openbare school op meer dan 1 locatie onderwijs aanbied. Dat kan 
in de vorm van een nevenvestiging of een dislocatie. 
Dislocaties of nevenvestigingen van een zelfstandige openbare school  hebben een andere status, en zijn 
geen zelfstandige openbare school in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs. 
 
1.3 Het aantal locaties waar openbaar basisonderwijs wordt aangeboden blijft vooralsnog ongewijzigd. 
De huidige locatie van Wereldkidz De Tweesprong in Fazantenkamp wordt de hoofdvestiging van de 
school die na samenvoeging ontstaat. 
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Het schoolbestuur  wil het onderwijsaanbod in de wijk Duivenkamp, waar thans nog de Daltonschool is 
gevestigd, continueren. Deze locatie zal huisvesting bieden aan het Toparrangement/Topklas.  
Onder deze noemer wordt voltijds onderwijs aan hoogbegaafden aangeboden. Het schoolbestuur is hier 
in augustus 2012 mee gestart is voor leerlingen vanaf groep 4. Het onderwijsaanbod voor hoogbegaafden 
zal op deze locatie worden uitgebreid met onderwijs aan de groepen 1 tot en met 3. 
Ook op grond van berekening van ruimtebehoefte voor het onderwijs is het noodzakelijk het 
onderwijsaanbod op de locatie Duivenkamp te handhaven omdat de locatie van Wereldkidz De 
Tweesprong -na samenvoeging- onvoldoende capaciteit heeft om alle leerlingen daar onder te brengen. 
 
1.4 Met de 2 resterende openbare scholen in de kern Maarssenbroek is er een voldoende aanbod aan 

openbaar onderwijs. 
Voor wat betreft de huidige leerlingenaantallen en de prognose van leerlingenaantallen voor het openbaar 
onderwijs is er een basis voor 2 openbare basisscholen in de wijk.  
 
1.5 De spreiding van de openbare scholen over de kern  Maarssenbroek blijft  voldoende. 
De hoofdvestigingen van de 2 openbare scholen in de kern Maarssenbroek (Wereldkidz De Tweesprong 
in Fazantenkamp en Wereldkidz De Triangel in Zwanenkamp )  bedienen de kern Maarssenbroek als het 
gaat om het openbaar basisonderwijs. 
Voor alle inwoners van de kern Maarssenbroek is er een openbare basisschool ruim binnen een straal van 
2 kilometer gelegen. 
Met de instandhouding van de locatie Duivenkamp is een nog betere bereikbaarheid gewaarborgd. 
 
1.6 De voorgenomen maatregel draagt bij aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs in de kern 

Maarssenbroek 
Belangrijke argumenten van het schoolbestuur voor de voorgenomen fusie zijn de dalende 
leerlingenprognoses voor het totaal van de scholen die  onder het bestuur van Wereldkidz staan en 
specifieke ontwikkelingen in het onderwijsaanbod in de kern Maarssenbroek. 
Door de dalende leerlingenaantallen heeft het bestuur minder mogelijkheden om zelfstandige 
basisscholen die onder de opheffingsnorm zitten op grond van “gemiddelde schoolgrootte” in stand te 
houden. 
De fusie en de eerder beschreven wijzigingen in het onderwijsaanbod  dragen uiteindelijk bij aan de 
mogelijkheden van het schoolbestuur een  gedifferentieerd  onderwijsaanbod van hoge kwaliteit in de kern 
mogelijk te maken. 
 
1.7 Er is draagvlak voor de samenvoeging bij de beide scholen 
De Medezeggenschapsraden van beide scholen hebben ingestemd met het voorgenomen besluit van 
Wereldkidz tot institutionele fusie. 
 
Financiën en risico’s 
Er zijn voor de gemeente als gevolg van de fusie geen financiële consequenties aan de orde nu beide 
schoolgebouwen in gebruik blijven voor het onderwijs. 
 
Vervolg 
Uiterlijk 1 mei dient de rijksoverheid te besluiten over wijzigingen in de bekostiging van het schoolbestuur 
in verband me de voorgenomen fusie  van de scholen. 
Een standpunt van de gemeenteraad / een raadsbesluit dient  voor dat moment bekend te zijn. 
 
 
26 februari 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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