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1. Kennisnemen van 

Het positief advies van het College van B&W inzake de voorgenomen fusie tussen het Willem de 

Zwijger College en de Vitusmavo. 

 

2. Inleiding 

Samenwerking tussen scholen en/of schoolbesturen is in sommige situaties noodzakelijk om een 

breed en divers onderwijsaanbod in stand te houden. In de Wet Fusietoets is opgenomen dat 

gemeenten een belangrijke en in de wet vastgelegde rol hebben bij de fusie-aanvragen van 

schoolbesturen. Het College van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente 

geeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van de schoolbesturen een advies over de 

fusie. Daarbij kijkt de gemeente 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 voorgestelde fusietraject zelfs als er een negatief advies is van het college van 

burgemeester en wethouders. 

 

Het Willem de Zwijger College en de Vitusmavo zijn beide scholen van schoolbestuur SIVOG. 

SIVOG is voornemens om de twee scholen te fuseren om de volgende redenen: 
● “De nieuwe school biedt als enige school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Gooise 

Meren een compleet aanbod: mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Dit type school 

bestaat nog niet binnen de gemeente. Door deze keuze verbreedt het aanbod binnen de 

gemeente en is de nieuwe school tevens onderscheidend ten opzichte van de mavo en de 

havo/vwo-scholen. Tevens zal deze school vanuit een onderscheidend onderwijsconcept 

werken, te weten Montessorionderwijs. Met het samengaan worden de mogelijkheden 

verbeterd om kwaliteit en innovatiekracht blijvend te waarborgen.  

● Het aantal leerlingen op het Willem de Zwijger College is in de afgelopen vijf jaar met maar 

liefst 18% gedaald. Dit terwijl het aantal vo-leerlingen dat in de Gooise Meren en omgeving 

naar school gaat met slechts 3% is gedaald. Naar verwachting zal het aantal leerlingen op het 

Willem de Zwijger College de komende tien jaar blijven dalen. De Vitusmavo heeft de 

afgelopen vijf jaren te maken gehad met een flinke fluctuatie in het aantal leerlingen. Deze 

ontwikkelingen in leerlingenaantallen van beide scholen zijn zorgelijk. Eerdere 

verbetermaatregelen hebben helaas geen vruchten afgeworpen. Wij achten het daarom 

noodzakelijk andere stappen te zetten en denken met deze stap het tij te kunnen keren en 

tevens een positieve bijdrage te leveren aan de keuzevrijheid van leerlingen in de gemeente en 

in de regio”1.  

 

 
1 Bron: Brief SIVOG aan gemeente ‘Advies aangaande wenselijkheid van voorgestelde fusie’  
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Afgelopen april is de raad geïnformeerd over de voorgenomen fusie middels een raadsmededeling. 

(https://bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/raadsmededelingen/mededeling/219002-rm-fusie-

willem-de-zwijgercollege-vitusmavo/). Nu heeft SIVOG een concept Fusie Effect Rapportage (hierna: 

FER) aangeboden aan de gemeente. Op basis van deze rapportage wil SIVOG de fusie per 1 augustus 

2022 realiseren. 

 

3. Kernboodschap 

Het college van B&W adviseert positief over de voorgenomen fusie van het Willem de Zwijger 

College en de Vitusmavo. Het college heeft daarvoor de volgende argumenten:  

 

1. De keuzevrijheid voor leerlingen en ouders wordt vergroot 

Het bestuur van SIVOG voegt met de inrichting van de nieuwe school een extra mogelijkheid toe 

aan het keuzepalet in de gemeente. Het biedt straks als enige school in Gooise Meren een 

compleet en divers aanbod van mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Hierdoor ontstaan 

meer mogelijkheden om door te stromen binnen de eigen school.  

 

2.  Het Montessori-concept is een toevoeging op het huidige onderwijsaanbod van de middelbare 

scholen in de regio. 

Het Montessori-onderwijs bestaat nog niet binnen het voortgezet onderwijs in de regio en sluit 

goed aan bij het bestaande Montessori-concept van veel basisscholen in de omgeving. Dit concept 

kenmerkt zich door ruimte voor het leren in eigen tempo, een hoge mate van zelfstandigheid, 

aandacht voor samenwerken en leren hulp te vragen en te geven. Het Montessori-concept is een 

toevoeging op het huidige onderwijsaanbod van het voortgezet onderwijs in de regio.  

 

3. Er blijft een groot keuzepalet binnen de regio wat betreft onderwijs identiteiten. 

Het college vindt het belangrijk dat er diverse onderwijs identiteiten binnen de gemeente en regio 

zijn, zodat ook wat dat betreft er een ruim keuzepalet is. Beide scholen (Willem de Zwijger en 

Vitusmavo) hebben een protestants-christelijke identiteit. De nieuwe school heeft eveneens de 

protestants-christelijke identiteit. Het Vituscollege (andere school van SIVOG) heeft de rooms-

katholieke identiteit. De andere scholen in Gooise Meren (Goois Lyceum, Fontein) zijn algemeen 

bijzondere scholen: dit zijn scholen die niet uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing, 

maar wel een bepaalde onderwijskundige (pedagogische) grondslag hebben, zoals het Montessori 

of Dalton concept. Kortom, er is een ruim keuzepalet binnen de gemeente.  

 

4.  In de regio blijven er keuzemogelijkheden voor wat betreft het type voortgezet onderwijs  

Het college vindt het belangrijk dat er voldoende keuzemogelijkheden zijn voor het type 

voortgezet onderwijs. De voorgenomen fusie betreft een fusie tussen een categorale mavo en een 

school voor havo/vwo. Met de samenvoeging kunnen ouders en leerlingen binnen de regio nog 

steeds kiezen tussen diverse mavo’s, havo’s en vwo’s, zodat de school aansluit bij hun 

mogelijkheden en wensen.  

 

5. Huisvesting 

Vanaf 1 augustus 2022 blijven beide schoolgebouwen in bedrijf. De gemeente is voornemens over 

enkele jaren de realisatie van een nieuw, duurzaam en multifunctioneel schoolgebouw mogelijk te 

maken voor deze fusieschool op de Hocras-locatie, waar het ondernemende onderwijsconcept bij 

uitstek in de praktijk kan worden gebracht.  
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6. Ouders zijn betrokken en op de hoogte van de Fusie Effect Rapportage (FER) 

Door deze FER weten ouders de reden en doelen van de fusie, de eventuele alternatieven en de 

effecten op de keuzevrijheid van ouders, spreiding en diversiteit.  

Bij het opstellen van de FER zijn personeelsleden, de medezeggenschapsraden en de Raad van 

Toezicht betrokken geweest. Ook vindt een achterbanraadpleging plaats onder de ouders en 

informeren wij externe partijen. Tevens heeft in een vroeg stadium een overleg met de vakbonden 

plaatsgevonden. 

 

7. Het voorstel past bij de visie van het college over het onderwijs 

Het college let naast de bovengenoemde argumenten/onderdelen ook op pluriformiteit, 

ouderbetrokkenheid en kwaliteit van het onderwijs. Het college is van mening dat ook bij fusie 

deze aspecten behouden blijven.   

 

Aandachtspunt 

Het college geeft SIVOG het advies mee om speciale aandacht te hebben voor de overgangsfase 

van de fusie, zodat huidige leerlingen hun schoolloopbaan kunnen afmaken binnen het voor hen 

vertrouwde onderwijssysteem en dit helder is voor zowel ouders als leerlingen. 

 

4. Consequenties 

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. 

 

Het college heeft diverse aspecten (maatschappelijk invloed, visie college, huisvesting ed.) 

overwogen en ziet op basis daarvan vooral kansen als gevolg van de fusie. Zo heeft de fusie als 

effect dat de keuzevrijheid wordt vergroot, er ontstaat door de brede scholengemeenschap meer 

mogelijkheden om door te stromen binnen de eigen school en er is een nieuw onderwijsconcept 

binnen het voorgezet onderwijs (het Montessori onderwijsconcept). De nieuwe school blijft de 

komende jaren gebruik maken van de huidige twee gebouwen en de gemeente is voornemens de 

school in de toekomst op de Hocras-locatie in een nieuw gebouw te huisvesten. 

 

5. Communicatie en participatie 

Het schoolbestuur SIVOG is middels een brief op de hoogte gebracht van het advies van het 

college. 

 

6. Vervolg 

Met dit advies van het college kan SIVOG het fusietraject vervolgen. Na een instemmingsbesluit 

van de betrokken medezeggenschapsorganen en het goedkeuringsbesluit door de Raad van 

Toezicht neemt het bestuur als bevoegd gezag van de stichting SIVOG een definitief besluit tot 

fusie. 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, 

 
 
 
 

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

 


