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        Amsterdam,  11 november 2019 
 
 
 
Betreft: fusie Stichting Bijzonderwijs en Stichting Sirius 
 
 
Geachte medewerkers van en betrokkenen bij Stichting Bijzonderwijs en Stichting Sirius, 
 
 
De afgelopen maanden is er door Stichting Bijzonderwijs en Stichting Sirius hard gewerkt om de weg 
vrij te maken voor de fusie op 1 januari 2020. Door samen in Zuidoost de krachten te bundelen is 
het nog beter mogelijk om de kinderen, samen met kinderopvang, jeugdzorg en welzijn, het 
onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. Met veel energie blijven we samen werken aan krachtig 
onderwijs in elke wijk!  
 
Met trots vertellen wij dat wij per 1 januari 2020 het eerste samenwerkingsbestuur van Amsterdam 
vormen waar openbare en bijzondere basisscholen onder één bestuur komen, waarbij ruimte is voor 
de eigen identiteit van de verschillende scholen. Dit is een unieke gebeurtenis voor Amsterdam. 
 
De bestuurder van de nieuwe fusieorganisatie wordt Harry Dobbelaar, de huidige bestuurder van 
Stichting Bijzonderwijs. Na een positief advies van de benoemingsadviescommissie hebben beide 
Raden van Toezicht en beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden vol vertrouwen 
ingestemd met zijn benoeming. 
 
Hubert de Waard, de huidige interim bestuurder van Stichting Sirius, en Janneke Hesselink zullen 
samen met Harry Dobbelaar in de eerste periode na de fusie een belangrijke rol krijgen in het 
harmoniseren van de bestuursprocessen, de overgang naar één organisatie, het strategisch beleid en 
de communicatie. 
 
De Raad van Toezicht van de fusieorganisatie wordt gevormd door de huidige leden van de Raden 
van Toezicht. Els Rienstra wordt voorzitter van de Raad van Toezicht en Pieter Hettema wordt 
vicevoorzitter. 
 
De naam van de fusieorganisatie wordt begin januari 2020 feestelijk bekend gemaakt aan onze 
medewerkers. Snel daarna hoort u vanzelfsprekend meer hierover. Wij kijken ernaar uit om vanaf 
januari 2020 samen met onze partners te werken aan nog beter onderwijs! 
 
 
     Met vriendelijke groet,  
        

Els Rienstra, voorzitter Raad van Toezicht Sirius 
     Pieter Hettema, voorzitter Raad van Toezicht Bijzonderwijs 
 


