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De vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft verzocht om
mijn reactie op de brief die zij 31 mei jongstleden heeft ontvangen van de
Stuurgroep bestuurlijke fusie Penta Primair Westerwijs. Hierbij mijn reactie op
deze brief.
De Stuurgroep maakt zich zorgen over de fusieaanvraag die is ingediend voor een
bestuurlijke fusie in het primair onderwijs. Het gaat om een fusie tot
samenwerkingsbestuur tussen de Stichting Penta Primair (protestants-christelijk
onderwijs) en de Stichting Westerwijs (openbaar onderwijs).
De Stuurgroep verwacht dat de adviescommissie fusietoets in het onderwijs
(CFTO) een negatief advies zal uitbrengen, omdat niet voldaan wordt aan artikel
64c, tweede lid, van de WPO. In dit wetsartikel is de eis voor de fusie tot
samenwerkingsbestuur vastgelegd. Bepaald is dat een fusie tot
samenwerkingsbestuur alleen is toegestaan als daarmee wordt voorkomen dat
een school wordt gesloten of niet meer in aanmerking komt voor bekostiging.
In het wetsvoorstel samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool
wordt voorgesteld om deze wettelijke eis te laten vervallen. De Stuurgroep
verzoekt de leden van de vaste Kamercommissie om er bij mij op aan te dringen
om vooruit te lopen op de invoering van de wet samen sterker.
De CFTO heeft inmiddels advies aan mij uitgebracht en inderdaad geconstateerd
dat voor genoemde fusie tot samenwerkingsbestuur niet voldaan wordt aan
artikel 64c, tweede lid, van de WPO. Als niet voldaan wordt aan een wettelijke eis
kan ik de fusie niet goedkeuren. Het wetsvoorstel samen sterker door
vereenvoudiging van de samenwerkingsschool is kort voor de zomer aangeboden
aan de Tweede Kamer.1 De behandeling in zowel de Tweede als de Eerste Kamer
moet nog plaatsvinden. Ik kan nu niet vooruitlopen op de inwerkingtreding van
het wetsvoorstel.
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De wettelijke termijn voor het nemen van een besluit over de fusie verstrijkt op
20 september. Met instemming van de twee schoolbesturen is deze termijn
inmiddels opgeschort tot na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en
Eerste Kamer. Ik ben voornemens om positief te besluiten over de fusie op het
moment dat de wet behandeld is in de Tweede en Eerste Kamer en vaststaat dat
genoemd wetsartikel zal komen te vervallen. Op deze manier hoeven de besturen
hun aanvraag niet opnieuw in te dienen.

Onze referentie
1049173

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Dekker

Pagina 2 van 2

