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2179002 

De heer G.J. Hendriks 

Voorgenomen interne fusie en verhuizing van het SIVOG  

 
1. Kennisnemen van 

Het voornemen van de Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs het Gooi (SIVOG) 
om de Vitusmavo en het Willem de Zwijger College te fuseren en de fusieschool te verhuizen naar 
nieuwbouw op de Hocras-locatie. 

 
2. Inleiding 

Het SIVOG heeft plannen voor een nieuwe school. Om de nieuwe school mogelijk te maken, gaan 
de Vitusmavo en het Willem de Zwijger College fuseren tot een brede scholengemeenschap. Het is 
een interne fusie binnen het SIVOG-bestuur waar zij samen met het Vituscollege deel van 
uitmaken.  

 
3. Kernboodschap 

Het SIVOG is gestart met een intern fusietraject van de Vitusmavo en het Willem de Zwijger 
College en heeft het voornemen deze fusieschool te verhuizen naar de Hocras-locatie.  
 

4. Consequenties 
Interne fusie SIVOG 
Het starten van een brede scholengemeenschap biedt kansen binnen Gooise Meren: er komt meer 
ruimte voor doorstroommogelijkheden en de keuzemogelijkheden worden vergroot. De ruimte 
voor doorstroommogelijkheden is een belangrijke afweging voor de schoolkeuze bij ouders en 
leerlingen.  
 
IHP  
De nieuwe scholengemeenschap past in de verkenning van de nieuwbouw op de Hocras-locatie 
waarover wij u in december 2020 hebben geïnformeerd. Het voornemen tot verhuizing naar de 
Hocras-locatie is in lijn met de opgave tot een betere besteding van de middelen door het 
voorkomen van tijdelijke huisvesting bij de uitvoering van de verbouwplannen van de VO-scholen. 
De vrijgekomen schoolgebouwen kunnen worden ingezet als tijdelijke huisvesting.  
 
Financiën 
De financiële en lange termijn effecten van de voorgenomen verhuizing / nieuwbouw maken we 
inzichtelijk in de komende Perspectiefnota. 
 

5. Communicatie en participatie 
Er heeft afstemming plaatsgevonden met SIVOG over de communicatie van de voorgenomen 
interne fusie en verhuizing naar nieuwbouw locatie. Het voornemen van SIVOG voor de interne 
fusie is afgestemd met de Gooise Scholenfederatie en de gemeente. SIVOG licht hun medewerkers 
en ouders en leerlingen in over de voorgenomen fusie en verhuizing. 
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6. Vervolg 
SIVOG is het interne fusietraject gestart. De verwachting is dat dit in de herfst van dit jaar wordt 
afgerond.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
drs. E.M. Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 
 
 
 

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

 


