FusieBaudartius
en
vandebaan
Stedelijk
zutPHEN- Het christeliikBaudartius College en Het Stedeliik
(openbaar)gaandefinitiefniet fuseren.Beide Zutohense scholen
voor voortgezet onderwijs aan de
Isendoornstraathebben dat volgens rector Guus Hagt van het
Baudartiusbesloten.Aan de huidige samenwerkingdie in augustus
zor3is ingezet,komt eeneinde.
VolgensHagt waren de te nemen
hobbelste hoog waardoor het fusieproces
niet doorgezetkon worden. VolgensHagt zou de financièle basisvan beide scholenniet
steviggenoegziin om in het eerste en tweede iaar van de fusie
eventueleklappen op te vangen.
Hagt doelt daarmeeop de krimp
en het dalend aantal leerlingen.
Verder noemt hii het iuridische

aspectvan de fusie ook een probleem. Bii wet mogen openbaar
onderwiis en christeliik onderwiis niet zomaar fuseren.Daarvoor is zelfseenwetswijzigíng nodig. Als derdepunt noemt de rector de huisvesting.,,Omeennieuwe hoogwaardigefusieschoolop
te zetten is medewerkinsvan de
gemeente nodig met beirekking
tot goedehuisvesting.De gemeente Zutphen heeftechtergeengeld
over voor de huisvestingvan ondèrwijs." Dezedrie aspectenzorgen ervoor dat het fusieprocesis
afgeblazen.Dit tot grote frustratie
van de Stichting AchterhoekVO
waaronder het Stedeliik Dalton
valt.
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'Difrusebeeldvorming!
nektscholenfusie
wel Het Beecklandin Vorden.
Verwacht wordt dat het aantal
ZUTPHEN
leerlingen in de Achterhoek in
- Bestuursvoorzitter
Henk van der Eschvan Stichting viiftien iaartijd met 25tot 30 proAchterhoekVo, wàarHet Stede- centgaatverminderen.
lijk sinds jaren onder valt, zegt In Zutphen zijn momenteelvier
het ,,zeerte betreuren"dat de [u- scholen voor voortgezet ondersiepogingmet de buurman,het wiis (behalveHet Stedeliiken het
christeliikBaudartius,is mislukt. Baudartiusde Vriie Schoolen het
AchrerhoekVO hadde samenwer- (katholieke) Isendoorn) en dat is
king dolgraagwillen voortzetten. er straksfeiteliik eentjete veel.In
Volgenshem heefthet Baudartius 2o1oziin de vier schoolbesturen
de stekkereruit getrokkenomdar al in gesprekgegaan.Dat leiddeer
het proÍiel van de schoolgeweld twee jaar geledentoe orn te probezou worden aangedaan.
Hij zegt ren of er iets moois kon ontstaan
dat het Baudartiusonder meerde tussende twee burenaande Isenfinanciële risico's te hoog vond doornstraat.
maar vooralook de zelfsrandig- Niet dus.Hoe nu verder?Van der
heid van de schoolniet wilde oo- Esch zegt dat Stichting Achtergeven: ,,uààrDrt\r/ero gesproKen hoekVo in elk gevalde gesprekover diffirse beeldvormingdoor ken met de anderescholenweer
de mengvorm met het Stedelit'k." wil oppakken om een zware conFeitelijkis men op onderwijsge- currentieslag te voorkomen.
bíed in Zutphen nu terug bij af, ..Maarnu moeten we eerst onze
Niet alleende fusie is afgeblazen; energiestoppenin het herstelvan
ook de samenwerking(onder beide afzonderliikescholen.Ér is
meer tn oe voÍm vàn gemeen- veel geïnvesteerdin gemeenschapschappeliikeklassen)wordt aan pelijkeklassen."
heteind vanhet schooljaar
beëindigd. Het volle Baudartiusblijft
vooralsnogwel lokalenhuren van
Het stedeliik
stichting AchrerhoekVO behartigt in eengroot deelvan de Achterhoekde belangenvan scholen
voor voortgezet onderwijs. Dir
om daadkrachdg
te kunnen inspelen op ontwikkelingen rond de
krimp van leerlingenaantallen:
iets wat nu in Zutphen overigens
nog niet speelt. In de regio valt
een grote school als het Stadng
Collegein Lochemniet onder het
bestuurvan AchterhoekVO maar
vervorgvanYoorpagrna

