Fusie-effectrapportage
(Speciale school voor) basisonderwijs
Dit formulier
Deze fusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag
fusietoets.
Opsturen
Stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag fusietoets en
de overige bijlagen naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
Meer informatie
www.duo.nl
ICO/PO (079) 323 23 33

1 Motieven
1.1 Wat zijn de redenen en de noodzaak voor
de fusie?
1.2 Wat zijn de alternatieven voor fusie?
1.3 Zijn deze alternatieven door het bestuur
onderzocht?

2 Tijdsbestek
2.1 Wat is de beoogde fusiedatum?
2.2 Welke onderwerpen moeten na de
fusiedatum nog geregeld worden?

3 Doelen
3.1 Wat wil het bestuur bereiken met de fusie?
3.2 Wat zijn de gekwantificeerde doelen?

4 Effecten op diversiteit
4.1 Hoe wordt gewaarborgd dat in een
bepaalde regio de variatie van het
onderwijsaanbod blijft bestaan of groter
wordt? Het gaat hier zowel om diversiteit op
het niveau van scholen als op het niveau van
vestigingen. Bij dat laatste gaat het om de
‘interne keuzevrijheid’. Dit is de mogelijkheid
om te kiezen uit een gevarieerd
onderwijsaanbod binnen een bestuurlijke
eenheid.

5 Effecten op keuzevrijheid
5.1 Hebben leerlingen en hun ouders een reële
keuze uit scholen van een bepaalde richting of
pedagogisch-didactische aanpak in het
voedingsgebied?
5.2 Wat zijn de effecten op de spreiding en
omvang van de rechtspersonen en scholen in
het voedingsgebied?
5.3 Wat zijn de effecten op de
onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit
van het onderwijsaanbod in het
voedingsgebied?

6 Kosten en baten
6.1 Welke financiële kosten en baten zullen er
zijn?
6.2 Is de continuïteit voldoende gewaarborgd?
6.3 Wat zijn de risico’s?
6.4 Welke niet-financiële kosten en baten zal
de fusie opleveren?

7 Effecten op personeel, leerlingen en ouders
7.1 Wat zijn de gevolgen voor de
voorzieningen?
7.2 Welke effecten verwacht het bestuur op
het schoolklimaat, de betrokkenheid van
ouders bij de school en de betrokkenheid van
het personeel bij de school?
7.3 Wat zijn de gevolgen voor de
arbeidsvoorwaarden, het personeelsbeleid en
de medezeggenschap?
7.4 Wat zijn de gevolgen voor betrokkenheid
van leerlingen, hun motivatie en hun
mogelijkheden voor medezeggenschap?
7.5 Wat zijn de gevolgen voor de
betrokkenheid van ouders?

8 Communicatie en evaluatie
8.1 Op welke manieren en via welke kanalen
worden de belanghebbenden betrokken bij het
fusieproces?
8.2 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de
doelen van de fusie zijn bereikt?
8.3 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd wat de
effecten (vooral op de punten van spreiding,
omvang, variëteit en keuzevrijheid) zijn?

9 Advies burgemeester en wethouders
9.1 Wat is het advies van het college van
B en W over de fusie?

Toelichting
Algemeen
Dit formulier is bijlage 2 bij de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs.

