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fusie OBSG - PROO

Geachte heer, mevrouw,

De Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) Leiderdorp is in 2016
gesprekken aangegaan met de Leidse Stichting Openbaar Primair en Speciaal
Onderwijs (PROOLeiden)om te komen tot een vorm van schaalvergroting. ln
oktober 2017 heeft dit geleid tot het instellen van een personele unie tussen de
twee schoolbesturen. Sinds die tijd bestaan bestuur en toezicht van beide
organisaties uit dezelfde personen en zijn processen en financiën geharmoniseerd
zodat fusie een logische vervolgstap zou worden. Begin november verzocht de OBSG

het college over de voorgenomen fusie te adviseren. ln deze brief informeren wij u

over ons advies.

Positief
Ons college heeft positief geadviseerd. De fusie-effectrapportage die de besturen
hebben laten opstellen schetst voor de OBSG alleen maar wensel'rjke effecten van
de fusie, waarvan de financiële de belangrijkste zijn gezien de financieel
onzekerdere periode die hieraan is vooraf gegaan. Fusie met het veel grotere PROO

verkleint de financiële risico's van het Leiderdorpse openbaar onderwijs en versterkt
de positie voor het personeel (hoewel die na de personele unie ook al positief is

beoordeeld). De governance- en ondersteuningsstructuur kunnen door de fusie
eenvoudiger en effíciënter opgezet worden zodat er meer middelen over blijven
voor de scholen en het onderwijs.

Keuzevrijheid
De fusie heeft geen effect op de keuzevrijheid of de diversiteit van het openbaar
onderwijs in Leiderdorp. OBSG Leiderdorp gaat op in PROOLeiden, maar de twee
brÍnnummers en de vier opererende scholenl onder de brinnummers van OBSG

blijven in stand. ook de richting en de pedagogisch-didactische concepten van de
scholen van OBSG Leiderdorp veranderen niet.
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Toetsplicht
Omdat er meer dan tien scholen betrokken waren bij dit fusieproces, was de fusie

toetsplichtig. Dit houdt in dat de minister toestemming moest geven voor deze

fusie. Daarvoor hanteert DUO - de Dienst Uitvoering Onderwijs- de 'administratÍeve

toets'. Deze houdt in dat de dienst controleert of de volgende zaken uitgevoerd zijn

en/of aanwezig zijn:
. Er is een vastgestelde fusie-effectrapportage;
. Er is een advies van het College B&W van Leiderdorp en Leiden;
. Er is instemming van de betrokken GMR's.

lnmiddels heeft de Minister zijn goedkeuring aan de fusie tussen de OBSG en PROO

gegeven.

Het Leiderdorpse openbare schoolbestuur
ln de praktijk wijzigt het bestuur niet omdat deze zoals gezegd al uit dezelfde

personen bestaat. De Stichting OBSG houdt wel op te bestaan en dat moet worden
geformaliseerd. Dat proces is als volgt.
Een rechtspersonen -de Stichting OBSG- die openbare scholen in stand houdt kan

de instandhouding van die scholen overdragen aan een andere rechtspersoon die

tot instandhouding van openbare scholen bevoegd is. Fusies in het basisonderwijs

worden vrijwel altijd op deze wijze uitgevoerd: als'bestuursoverdracht' zoals

genoemd in artikel 49 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Een overdracht

houdt in dat het ene schoolbestuur het 'bevoegd gezag' van zijn scholen overdraagt

aan een ander schoolbestuur. Hierna wordt het bestuur ontbonden.

Conform art. 15 van de statuten van de OBSG is het bestuur zelf bevoegd de

Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de

voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en van uw raad. Een verzoek

hiertoe wordt, nu de minister zijn goedkeuring aan de fusie heeft gegeven, door

PROOLeiden voorbereid.
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