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Bestuurlijke samenwerking en IKC-vorming door Stichting De Blauwe Loper,
Stichting Atrium en Stichting Kinderopvang Langedijk

Inleiding
In dit memo informeren wij u graag over voorgenomen bestuurlijke samenwerking en IKC-vorming van
twee schoolbesturen en een kinderopvangorganisatie in onze gemeente. Het betreft Stichting De
Blauwe Loper (DBL), Stichting Atrium (ATR) en Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL). Al langere
tijd werken DBL, ATR en SKL intensief samen. De samenwerking is een logisch gevolg van de
regionale ligging en veelal ook gezamenlijke huisvesting van deze drie organisaties en de landelijke
ontwikkelingen in de kinderopvang, het basisonderwijs en onze samenleving. De wereld waarin
kinderen opgroeien, leren en zich ontwikkelen, verandert in een snel tempo. De traditionele rol van
leraren en pedagogische medewerkers verandert hierdoor ook.
Besturen worden door hun koepelorganisaties en de overheid gestimuleerd om voor bestaande en
toekomstige ontwikkelingen gezamenlijk beleid te formuleren en al vastgesteld beleid samen uit te
voeren. Door gerichte samenwerking worden beleidsmatige kansen benut, die door individuele
(kleine) bestuurlijke stichtingen zelfstandig niet waargemaakt kunnen worden.
De achterliggende “bedoeling” van DBL, ATR en SKL met hun voorgenomen samenwerking is de
ontwikkeling van alle kinderen in de regio nu en in de toekomst zo goed mogelijk te faciliteren van uit
ieders unieke achtergrond, expertise en mogelijkheden.
Door de fusie tussen DBL en ATR blijft het onderwijs aangeboden op openbare, algemeen bijzondere
en katholieke grondslag. In de concept-statuten van het samenwerkingsbestuur conform art. 17 WPO
zijn deze grondslagen verankerd. De voorgenomen fusie heeft geen effect op de keuzevrijheid naar
richting en pedagogisch-didactische aanpak, aangezien het bestaande scholenaanbod bij de
bestuursoverdracht gehandhaafd blijft en het onderwijs naar richting of pedagogisch-didactisch
concept niet wijzigt.
Per januari 2020 richt DBL samen met SKL een Holdingstichting op. Het is bij wet verboden om het
onderwijs met kinderopvang te laten fuseren. Daarom is gekozen voor een Holdingstichting waarin
beide bestuurders worden benoemd. De werknemers vallen onder hun eigen deelorganisatie daarvoor
blijft hun eigen cao gelden. Een raad van toezicht ziet toe op de Holdingstichting.

Met de fusie ontstaat één bevoegd gezag die verantwoordelijk is voor 13 scholen voor basisonderwijs
met in totaal ca. 3.450 leerlingen. Zodra de statuten gereed zijn, ontvangt u binnen afzienbare tijd een
raadsvoorstel met de vraag om uw goedkeuring op de statutenwijziging van de nieuwe stichting.
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