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Onderwerp  

Voorgenomen bestuurlijke fusie Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) tot één stichting  

 

Kennisnemen van 

Voorgenomen bestuurlijke fusie Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) tot één stichting  

  

Inleiding 

Het bestuur van de SvPO Geldermalsen (Ida Gerhardt Academie) heeft het voornemen om een 

bestuurlijke fusie per 1 januari 2022 aan te gaan met de zeven andere SvPO scholen in Nederland tot 

één stichting. Voor een bestuurlijke fusie van scholen is in alle gevallen de voorafgaande toestemming 

van de Minister nodig. De fusie moet kunnen rekenen op de steun van onder andere de 

medezeggenschapsraad, de medewerkers en de gemeenten waar de te fuseren scholen zijn 

gevestigd.   
 

Kernboodschap 

Op grond van artikel 53g van de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) wordt bij het indienen van een 

goedkeuringsaanvraag tot fusie door een schoolbestuur een ondersteuningsverklaring van de 

gemeente bijgevoegd waar de te fuseren school is gevestigd.  

 

Om de volgende redenen hebben wij besloten de voorgenomen bestuurlijke fusie te ondersteunen: 

- Door de bestuurlijke fusie wordt de continuïteit van de relatief kleine VsPO scholen 

gewaarborgd en worden (financiële) risico’s verminderd. Alle VsPO scholen bieden goed 

kwalitatief onderwijs en zijn financieel gezond; 

- Door de voorgenomen bestuurlijke fusie worden de ouders in de gemeente West Betuwe niet 

belemmerd in hun keuzevrijheid. De Ida Gerhardt Academie blijft in Geldermalsen bestaan; 

- De bestuurlijke fusie is in het belang van het onderwijs om gericht te partciperen op de 

toekomst van het onderwijs; 

- De voorgenomen bestuurlijke fusie kan rekenen op een breed en stevig draagvlak binnen alle 

scholen van VsPO.   
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Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Het positief advies is verzonden aan het schoolbestuur. 

 

Uitvoering/Planning 

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

1. Brief bestuur SvPO met fusie-effectrapportage 

2. Brief college  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                               de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


