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1. Kennisnemen van
Het positief advies van het College van B&W inzake de voorgenomen fusie 
tussen de Oranje Nassauschool en de Vinkenbaan.

2. Inleiding
Soms is het met het oog op het bieden van kwalitatief sterk onderwijs, wenselijk 
om scholen en/of schoolbesturen te fuseren. Omdat dit vraagt om een 
zorgvuldig proces bestaat de Wet Fusietoet in het onderwijs. De fusie-
effectrapportage (hierna: FER) is hierin een belangrijk onderdeel: schoolbesturen 
moeten eerst instemming verkrijgen van de betrokken medezeggenschapsraden 
voordat zij tot een fusie overgaan. Dit doet het schoolbestuur door de FER ter 
goedkeuring voor te leggen aan de medezeggenschapsraad (hierna: MR). Het 
college geeft de MR en het schoolbestuur een advies over de fusie. Daarbij kijkt 
het college naar de maatschappelijke impact van de voorgenomen fusie, waarbij 
een aantal onderdelen kunnen meewegen, zoals keuzevrijheid, 
huisvestingsaspecten en het aanbod van openbaar onderwijs. Het advies is niet 
bindend: het schoolbestuur kan doorgaan met het fusietraject, ook al er een 
negatief advies is van het college van burgemeester en wethouders. 

De schoolbesturen Florente Basisscholen en Talent Primair zijn voornemens om 
de Oranje Nassauschool en de Vinkenbaan in Muiderberg te fuseren. 

3. Kernboodschap
Het college van B&W adviseert positief over de voorgenomen fusie, het college 
heeft daarvoor de volgende argumenten: 

1.1 De Vinkenbaan zit al 2 jaar onder de opheffingsnorm 
De gemeentelijke opheffingsnorm in Muiderberg is 103 leerlingen. De 
Vinkenbaan zit per 1 oktober 2021 voor het tweede jaar op rij onder deze norm. 
Als een school drie jaar onder de opheffingsnorm zit, dan stopt de bekostiging 
bij een ongewijzigde situatie. Met de fusie wordt het stopzetten van de 
bekostiging voorkomen. 

1.2 De fusie verbetert de kwaliteit van het onderwijs in Muiderberg
De Vinkenbaan en de Oranje Nassauschool zijn relatief kleine scholen. Er wordt 
met de fusie een toekomstbestendige onderwijsvoorziening gecreëerd. De fusie 
biedt ruimte voor een goede balans tussen onderwijs en ondersteuning passend 
bij de diverse leerlingpopulatie. Ook zal de fusie zorgen voor meer flexibiliteit in 
de formatie. 
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1.3 De fusie heeft geen gevolgen voor de spreiding van onderwijsvoorzieningen 
In het Integraal Huisvestingsplan (vastgesteld in 2018) al voorzien in het 
realiseren van nieuwbouw, waarbij beide scholen op één locatie geconcentreerd 
zouden worden. 

1.4 Ouders zijn betrokken en op de hoogte van de FER 
In de periode van november 2021 tot februari 2022 zijn de effecten van de fusie 
en uitgangspunten in beeld gebracht en in een FER samengebracht. In dit 
proces zijn verschillende werkgroepen geraadpleegd, zijn er gesprekken 
geweest met de MR’s en heeft een ouderraadpleging plaatsgevonden. Hiernaast 
is actief met medewerkers, ouders en leerlingen gecommuniceerd, onder andere 
door het organiseren van bijeenkomsten en nieuwsbrieven. 

1.5 Het voorstel past bij de visie van het college over het onderwijs 
Het college let naast de bovengenoemde argumenten ook op pluriformiteit, 
ouderbetrokkenheid en kwaliteit van het onderwijs. Het college is van mening 
dat deze aspecten door de fusie worden versterkt. 

4. Consequenties
Het college heeft bij de afweging voor het positieve advies rekening gehouden 
met de volgende aspecten: 

1.1 De fusie vermindert de keuzevrijheid en diversiteit van het onderwijs in 
Muiderberg
Na de fusie is in Muiderberg geen separate school meer aanwezig met een 
confessionele richting en een school voor openbaar onderwijs. Kindcentrum De 
Meerstroom wordt ingericht als informele samenwerkingsschool waarbij de 
identiteit van beide scholen worden samengebracht. Concreet betekent dit dat 
De Meerstroom een school wordt voor bijzonder onderwijs. Na de fusie wordt 
een identiteitscommissie ingesteld. In deze commissie worden afspraken 
gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare 
karakter en de identiteit van de gefuseerde scholen. Het effect van de 
verminderde keuzevrijheid wordt hiermee niet helemaal teniet gedaan, maar 
het openbare karakter van het onderwijs wordt hiermee wel geborgd. Het 
schoolbestuur Florente Basisscholen heeft ervaring met samenwerkingsscholen 
en identiteitscommissies. 

1.2 De fusie heeft effect op de keuzevrijheid en diversiteit van het onderwijs in 
Muiden 
De Vinkenbaan heeft formeel twee locaties, de hoofdvestiging betreft De 
Vinkenbaan in Muiderberg, de nevenvestiging betreft de PC Hooftschool (KC 
Muiderkring) in Muiden. Door de fusie gaat De Vinkenbaan op in de Oranje 
Nassauschool. Vervolgens wordt de PC Hooftschool van rechtswege als 
nevenvestiging opgeheven. Dit betekent dat er dan formeel geen openbaar 
onderwijs meer is in Muiden. In de afgelopen maanden is echter al duidelijk 
geworden dat de huidige constructie van twee schoolbesturen binnen KC 
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Muiderkring niet houdbaar is. KC Muiderkring gaat vanaf schooljaar 2022-2023 
in zijn geheel onder het bestuur van ASKO vallen. ASKO is voornemens om een 
identiteitscommissie in te stellen zodat ook in binnen KC Muiderkring het 
karakter van het openbaar onderwijs worden geborgd. 

1.3 Er ontstaat een achterlaatlocatie 
Na de fusie vestigt de school zich in de Vinkenbaan, totdat de nieuwbouwlocatie 
wordt opgeleverd. Er ontstaat aan het einde van de zomer zogenoemde 
achterlaatlocatie namelijk de Oranje Nassauschool. Voor de tijdelijke en 
definitieve invulling van de locatie worden de mogelijkheden in kaart gebracht. 

1.4 Advies van het college is niet bindend 
Het advies van het college is niet bindend. Het schoolbestuur kan doorgaan met 
het voorgestelde fusietraject zelfs als er een negatief advies is van de 
gemeente.

5. Communicatie
De schoolbesturen worden op de hoogte gebracht middels een brief. Het 
positieve advies wordt opgenomen in de FER. 

6. Vervolg
Het voornemen is om de fusie in te laten gaan per 1 augustus 2022. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl


