Amsterdam, vrijdag 16 februari 2018

Betreft: beëindigen fusietraject IJburgcollege

Wat vooraf ging
In januari 2016 wonnen we de Amsterdamse onderwijs challenge met ons plan Laterna Magica 0-18
jaar: Een integrale basisvoorziening voor brede vorming en gepersonaliseerd leren. Voor kinderen uit
Amsterdam Oost van 0 tot 18 jaar. Waar maatwerk de standaard is. Kinderen bepalen zelf mede hun
leerroute. Met hun nieuwsgierigheid als bron.
Vanaf januari 2016 zijn we actief op zoek gegaan naar een manier om ons plan te verwezenlijken.
Tijdens deze zoektocht zijn we met het IJburg College in gesprek gekomen over de kansen die een
mogelijke samenwerking beide partijen zou kunnen bieden naast de realisatie van Laterna Magica 018 jaar. Vanuit deze overtuiging hebben we in juli 2017 middels een publieke verklaring laten weten
dat we een fusie met het IJburg College gingen onderzoeken:
“De bestuurders en de raden van toezicht van de Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet
Onderwijs IJburg (IJburg College) en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) hebben
besloten een traject in te gaan naar een bestuurlijke fusie.
Tijdens dit traject worden alle stappen doorlopen die volgens de wet- en regelgeving (instemming (G)MR van beide
organisaties, gemeente Amsterdam en minister) noodzakelijk zijn. Bovendien wordt nadrukkelijk onderzocht of en hoe de
fusie de continuïteit van beide organisaties in de toekomst kan borgen.
Indien de bestuurlijke fusie tot stand komt, wordt het aanbod van vernieuwend voortgezet onderwijs op IJburg uitgebreid.
Naast de uitbouw van het bestaande onderwijs op het IJburg College kan de nieuwe organisatie in gezamenlijkheid Laterna
Magica 0-18 jaar (de winnaar van de prijsvraag “Onze Nieuwe School” van de gemeente Amsterdam) realiseren. Door de
oprichting van deze school ontstaat er een extra vernieuwend onderwijsconcept voor alle inwoners van IJburg en omgeving,
waarbij de doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar gewaarborgd is. Deze nieuwe school zal nadrukkelijk de samenwerking
opzoeken met het huidige IJburg College en vice versa. Daarnaast kunnen door de fusie op andere plekken in Amsterdam
Oost samenwerkingsvormen tot stand komen tussen de scholen van het IJburg College en STAIJ.
Om het traject te doen slagen wordt op korte termijn een externe projectleider benoemd. Over de nadere ontwikkelingen rond
dit project houden wij u op de hoogte”.

Op 15 februari 2018 heeft de raad van toezicht van STAIJ het besluit genomen het fusietraject te
beëindigen op basis van onderstaande vaststellingen, afwegingen en advies van de projectgroep.
Vaststelling projectgroep

De projectgroep constateert in de kern het volgende:
“ In het ‘due diligence-onderzoek’ van Infinite constateert Infinite dat het IJC er financieel slecht voor
staat, zowel qua vermogenspositie als qua liquiditeit. Dat is in lijn met hetgeen de Inspectie al eerder
constateerde. Er is een herstelplan ingezet, maar “de tijd moet leren of de geprognosticeerde
verbeteringen van de exploitatie en de balans gerealiseerd zullen worden1”. Daar komt bij dat
financieel herstel risico’s met zich meebrengt voor de onderwijskwaliteit, behoud van het
onderwijsconcept en de ontwikkeling van het leerlingenaantal.
Naar het inzicht van de projectgroep is er sprake van een dermate stapeling van risico’s dat de
projectgroep tot de volgende conclusies en aanbevelingen komt:
 Onder de huidige condities is een bestuurlijke fusie van STAIJ en het IJburg College op dit
moment geen reële optie.
 Daar beide stichtingen de meerwaarde van een bestuurlijke fusie wel lijken te onderkennen,
kan een verandering van condities aanleiding zijn om op enig moment het onderzoek te
heropenen. Tot dat moment is de aanbeveling om het onderzoek als afgerond te beschouwen.
De projectgroep tekent hierbij aan dat wel aandacht wenselijk blijft voor alternatieve trajecten, wat
STAIJ betreft inzake Laterna Magica 0-18”.
Besluit
De raad van toezicht en de bestuurder van STAIJ, de directeur en uitleiders van Laterna Magica delen
unaniem bovenstaande conclusie van de projectgroep. Natuurlijk zijn we allemaal ook erg
teleurgesteld, maar onder de beschreven condities is een bestuurlijke fusie met het IJburg College en
daarmee de realisatie van een sterk LM 0-18 geen kansrijke optie.
Toekomst
Onze ambitie is springlevend. De ambitie voor Laterna Magica 0-18 jaar is het vergroten van
ontwikkelingskansen voor ieder kind. Met de ontschotting, de doorgaande ontwikkelingslijn 0-18
jaar, één visie en één team bestrijden we maatschappelijke segregatie. Maatwerk is onze standaard.
We willen leer- en ontwikkelingsachterstanden verminderen en mogelijkheden voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong vergroten. Vandaar dat ieder kind een eigen ontwikkelplan heeft met een
persoonlijke doorgaande ontwikkelingslijn zonder barrières van jaargroepen of meetlat ten opzichte
van gemiddelden. Elk persoonlijk programma kent op het kind afgestemde verplichte onderdelen en
zelf gekozen onderdelen met aandacht voor ‘het hele kind’. We willen de toekomstkansen van
kinderen verbeteren door een goede combinatie van theorie en praktijk en door eerder te starten en
later te selecteren op niveau en richting. Uit onze resultaten blijkt dat we over de volle breedte slagen
voor de 0-12 jarigen en dit willen we doorzetten naar 0-18 jaar.
We houden u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
René Rigter, bestuurder STAIJ
Annette van Valkengoed, directeur Laterna Magica
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