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Onderwerp
Voorgenomen fusie Helicon opleidingen, Wellant college en CITAVERDE college.
Kennisnemen van
Voorgenomen fusie Helicon opleidingen Wellant college en CITAVERDE college.
Inleiding
Helicon opleidingen, het Wellant college en het CITAVERDE college hebben als groene MBO scholen
het voornemen om per 1 januari 2021 te fuseren. Voor een fusie van besturen in het middelbaar
beroepsonderwijs is in alle gevallen de voorafgaande toestemming nodig van de Minister. De fusie
heeft de steun van onder andere de studenten en de medewerkers van de betrokken groene MBO
instellingen.
Kernboodschap
Op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 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 wordt voorgesteld de fusie te ondersteunen:
- In de Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025 die bedrijfsleven, onderwijs en overheid
hebben opgesteld, is opgeroepen tot krachtenbundeling binnen het groene kennis- en
innovatiesysteem om kennis en onderwijsaanbod te behouden;
- Door de fusie wordt de continuïteit van de relatief kleine MBO scholen gewaarborgd en
worden (financiële) risico’s verminderd. Alle drie de instellingen bieden kwalitatief goede
opleidingen aan en zijn financieel gezond;
- Door de voorgenomen fusie worden de ouders in de gemeente West Betuwe niet belemmerd
in hun keuzevrijheid. De MBO Helicon blijft in Geldermalsen bestaan;
- De voorgenomen fusie is in het belang van het onderwijs om toekomstgericht te anticiperen
op de toekomst van het onderwijs.
De voorgenomen fusie kan rekenen op een breed en stevig draagvlak binnen de instellingen.
Het college heeft besloten in te stemmen met het verzoek om de ondersteuningsverklaring te
ondertekenen.
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Financiën
Niet van toepassing.
Communicatie
De ondersteuningsverklaring is ondertekend en verzonden aan het schoolbestuur.
Uitvoering/Planning
Niet van toepassing.
Evaluatie
Niet van toepassing.
Risicoparagraaf
Risico omschrijving

Soort risico

Kans

Effect
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2.
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,
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