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Het bestuur van de Stichting Biezonderwijs is voornemens met ingang van 1 augustus 2015 een institutionele  
scholenfusie te realiseren tussen de cluster 4 school voor speciaal onderwijs De Klimmer te Tilburg en de 
cluster 4 school van scholengemeenschap voor speciaal- en voortgezet onderwijs De Keyzer te Goirle. Een 
cluster 4 school is een school voor leerlingen met gedragsproblemen of langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen 
zonder een lichamelijke handicap. Beide scholen ressorteren onder vermeld schoolbestuur. Het effectueren van 
deze scholenfusie heeft tegelijkertijd opheffing van de SO-locatie De Klimmer tot gevolg. 
 
De onverwacht snelle terugloop van het aantal leerlingen van SO-school De Klimmer heeft schoolbestuur 
genoodzaakt de positie van de SO-school De Klimmer te heroverwegen. Bij afnemende leerlingenaantallen komt 
de kwaliteit van het onderwijs en de financiële exploitatie van de school onder druk te staan. De ontwikkelingen 
in het kader van passend onderwijs geven geen aanleiding te veronderstellen dat er een positieve kentering in 
zicht is. Vanaf 1 augustus 2014 zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV) verantwoordelijk 
voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs. De SWV’en bepalen daarmee 
de leerlingenstroom naar het speciaal onderwijs. Het bestuur van de Stichting Biezonderwijs maakt deel uit van 
twee SWV'en, te weten SWV Plein 013 Tilburg en SWV Waalwijk. Beide SWV'en zijn om budgettaire redenen 
genoodzaakt op korte termijn een forse bezuiniging door te voeren. Om die bezuinigingsopdracht te realiseren, 
gaat SWV Plein 013 de komende jaren met name investeren in de basiskwaliteit van de reguliere (basis)scholen. 
Dit zal ten koste gaan van de instroom en de bezetting van de scholen voor speciaal onderwijs. 
 
Op grond van het bepaalde in de Wet op de expertisecentra dient schoolbestuur over de voorgenomen fusie 
advies bij ons college in te winnen. Het advies dient vergezeld van een fusie-effectrapportage en de verklaring 
van instemming van de medezeggenschapsraden ter goedkeuring aan het ministerie van OCW te worden 
ingestuurd. Op basis van de gepresenteerde feiten en omstandigheden hebben wij in onze vergadering van 26 
augustus 2014 besloten een positief advies op de voorgenomen fusie uit te brengen.   
 


	Raadsinformatie

