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Geachte Raad,

Met deze brief willen wij u informeren over de (toekomstige) ontwikkelingen binnen de 
stichtingen OPSO en SPOOR. De stichting OPSO verzorgt voor de gemeente Purmerend al het 
Openbaar Basisonderwijs alsmede het Speciaal Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs. De stichting SPOOR verzorgt voor de gemeenten Landsmeer, 
Oostzaan, Waterland, Edam Volendam, Beemster en Wormerland het Openbaar 
Basisonderwijs. In totaal betreft dit 37 scholen waarvoor OPSO en SPOOR het bevoegd gezag 
uitoefenen.

Al weer geruime tijd werken beide stichtingen intensief samen en worden de ondersteunende 
diensten verzorgd vanuit één gezamenlijk kantoor. Onderdeel van deze intensieve 
samenwerking is ook dat er een personele unie is gecreëerd tussen de Raden van Toezicht. 
Sinds april 2016 wordt het bevoegd gezag voor beide stichtingen uitgeoefend door één 
bestuurder. Naast aparte verslaglegging wordt er vanaf 2016 ook een geconsolideerd 
bestuursverslag en een geconsolideerde jaarrekening uitgebracht. Sinds oktober 2017 
presenteren beide stichtingen zich onder één naam met één huisstijl: OPSPOOR.

De ontwikkelingen in de samenleving staan gelukkig niet stil en zij stellen het onderwijs de 
komende decennia voor grote uitdagingen, zo ook beide stichtingen. Dat vraagt om veel 
samenwerking en om eenduidige en doelmatige aansturing. Het ligt dan in de rede om een 
volgende stap in de intensieve samenwerking te zetten door beide stichtingen formeel te 
fuseren. In de operationele praktijk hebben beide stichtingen last van de formeel gescheiden 
status. Het over en weer inzetten van personeel, het inzetten van een gezamenlijke invalpool, 
het verdelen van facturen, het werken met BTW etc. veroorzaakt zowel operationeel gedoe als 
ook minder slagvaardigheid en onnodige kosten (met name BTW kosten bij over en weer 
dienstverlening).

Een fusie zou in dit geval ook een van ‘onderop’ ingezette fusie zijn. Er wordt al intensief 
samengewerkt en de scholen ervaren de formeel gescheiden status als een lastige hindernis en 
er is unaniem draagvlak voor een fusie. Niet van bovenaf opgelegd maar organisch gegroeid als 
behoefte om slagvaardig door te kunnen pakken.
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In de behoefte om door te kunnen pakken speelt, naast de operationele voordelen die te 
behalen zijn door te werken als 1 organisatie, ook een recente belangrijke strategische 
ontwikkeling. Op basis van ontwikkelingen in de maatschappij en de daaruit voortvloeiende 
veranderende vraag van ouders, zet OPSPOOR zwaar in op de ontwikkeling van zogenaamde 
Integrale KindCentra (IKC).

Op een kindcentrum willen we ouder en kind in de leeftijd van 0-12 een integraal aanbod doen. 
Een mix van spelen, opvang, bewegen, leren, zorg en cultuur in de vorm van een variëteit aan 
‘op maat arrangementen’. Het kindcentrum ontwikkelt zich daarmee ook tot partner van de 
gemeente in het neerzetten van een rijk en gevarieerd jeugdbeleid en speelt het een belangrijke 
rol in de preventie in het kader van de jeugdzorg.

Om deze voor ouders en kinderen en gemeente zo belangrijke strategische ontwikkeling te 
kunnen realiseren zal er meer nodig zijn dan alleen de fusie tussen OPSO en SPOOR. Er zullen 
andere partijen bij betrokken worden (te denken valt met name aan partijen uit de kinderopvang) 
en ook dan geldt dat er zeggenschap over dat geheel nodig is om daadwerkelijk de ambities te 
kunnen realiseren en te komen tot een doelmatige organisatie en de aansturing daarvan. Met 
andere woorden, we moeten ook dan kunnen werken als één organisatie.

De komende periode willen we de mogelijkheden en consequenties gaan onderzoeken. De 
uitkomsten van dit onderzoek verwachten we u in het derde kwartaal van 2018 te kunnen 
aanbieden. Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan de juridische en financiële aspecten 
van een dergelijke stap. Daarbij staat binnen een eventueel nieuwe organisatie het behoud van 
het karakter van het openbaar onderwijs niet ter discussie. Sterker nog, wij denken dat deze 
stappen noodzakelijk zijn om ook voor de toekomst de positie van het openbaar onderwijs te 
borgen.

Wij hopen u met deze brief vroegtijdig inzage te hebben gegeven in de stappen die wij 
voornemens zijn te gaan zetten en zien ernaar uit om eind dit jaar, op basis van de uitkomsten 
van het onderzoek, het gesprek met u aan te gaan.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Raad van Toezicht Vz. College van Bestuur OPSO en SPOOR

cc aan de portefeuillehouder onderwijs

vertrouwen verbinden meesterschap


