Toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (2)
In een eerder artikel in september 2017 schreven wij over de Wet in verband met
maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs. De wet
beoogt dat schoolbesturen in het primair onderwijs de negatieve gevolgen van
leerlingendaling beter het hoofd kunnen bieden en belemmeringen uit de weg neemt bij
de omzetting en verplaatsen van scholen.
Maatregelen welke betrekking hebben:
- omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van scholen;
- een nevenvestiging in stand houden met een andere richting dan de
hoofdvestiging;
- splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm eerder laten ingaan;
- versoepeling termijn voor het melden van de vrijwillige opheffing van een
openbare school.
Afgelopen week heeft het kabinet nu ook besloten de fusietoets voor basis-en middelbare
scholen af te schaffen. De afschaffing was onderdeel van het regeerakkoord. Het duurt
nog wel even voordat het wetgeving is; het kabinet is namelijk voornemens het
wetsvoorstel tot wijziging van de wetten (WPO/WEC/WVO) begin 2020 in werking te
laten treden. Vooruitlopend daarop is het kabinet voornemens de Regeling fusietoets in
het onderwijs 2017 per 1 augustus 2018 te wijzigen.
De huidige regeling is onderverdeeld in drie categorieën:
- De voorgenomen fusie is niet toetsplichtig;
- De voorgenomen fusie hoeft alleen een lichte (procedurele) toets te ondergaan;
- Er is sprake van een inhoudelijke toets van de voorgenomen fusie.
Met ingang van 1 augustus 2018 vallen alle fusies in het funderend onderwijs onder de
lichte toets. Deze toets wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs uitgevoerd. Normaal
gesproken kan de lichte toets door DUO binnen vier weken worden uitgevoerd.
De rol van de medezeggenschapsraad in het fusieproces verandert niet. De
medezeggenschapsraad behoudt het instemmingsrecht en het bestuur dient een fusieeffectrapportage op te stellen. De fusie-effectrapportage is van belang om voor ouders,
leerlingen en personeel inzichtelijke te hebben wat het belang van de effecten van de
fusie zullen zijn.
Kortom, nog meer mogelijkheden om (met sluiting bedreigde) scholen open te houden
daarbij wel rekening te houden met de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.
Voldoende om hierover eens bij te praten met een van onze consultants. Wilt u meer
weten? Neem contact op met Marcel Leenders van De Samengroei,
m.leenders@desamengroei.nl of op (06) 50902271.

