Intentieverklaring onderzoek bestuurlijke fusie
1

Scholengroep ProBaz te Terneuzen, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer J. van Moolenbroek, algemeen directeur ad interim

2

Onderwijsgroep Perspecto te Axel, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer G. Langeraert, bestuurder ad interim

3

Scoba te Oostburg, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer H. Verweg, algemeen directeur

4

SKO Hulst te Hulst, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E. de Neef,
directeur-bestuurder

overwegende dat


vrijwel alle besturen voor basisonderwijs in Oost, Midden en West Zeeuws Vlaanderen in 2019
een verkennend vooronderzoek hebben uitgevoerd naar de meerwaarde van samenwerking en
welke wijze van samenwerking het meest passend is;



dat dit onderzoek plaatsvond in het licht van de sterk veranderende omgeving van het
onderwijs op de scholen en dat deze veranderingen onder andere het leerlingenaantal,
veranderende behoeftes van ouders en leerlingen en veranderende wet- en regelgeving
betreffen;



dat de besturen het continu bieden van hoge onderwijskwaliteit en benaderbaar, bereikbaar en
herkenbaar onderwijs belangrijk vinden, evenals het bij het onderwijsaanbod rekening houden
met de identiteit en de lokale-culturele eigenschappen;



dat het onderwijs in nauwe samenhang met onder andere kinderopvang en het voortgezet
onderwijs moet worden aangeboden;



dat ProBaz, Perspecto en Scoba daarom willen werken aan versterking van de strategische
positie van het primair onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, versterking van de duurzame
samenwerking met partners in de keten 0-18 jaar en het versterken van het onderwijsaanbod
en onderwijskwaliteit;

spreken de intentie uit


een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van gedragen bestuurlijke fusie van ProBaz,
Perspecto en Scoba per 1 januari 2022, waarbij kansen, risico’s en inrichting duidelijk worden,
zoals beschreven in het plan van aanpak;



dat dit onderzoek zich ook richt op de mogelijkheid van, de voorwaarden voor en de
vormgeving van het als drie organisaties vanaf 1 augustus 2021 al functioneel als één
organisatie te werken en invulling te geven aan de gezamenlijke opgave zoals geformuleerd in
het rapport van het vooronderzoek;

1



het onderzoek zo uit te voeren dat onderzoeksresultaten en ontwikkelingen met
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden , directeuren, besturen en raden van toezicht
tussentijds worden gedeeld om daarmee een breed gedragen eindresultaat te realiseren;



uiterlijk in mei 2021 een voorgenomen besluit tot bestuurlijke fusie per 1 januari 2022 te
nemen dat aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, directeuren, besturen, raden
van toezicht en gemeenten voor besluitvorming kan worden voorgelegd;



structureel te communiceren met alle in het traject betrokkenen conform het plan van aanpak
26 februari 2020.

Voorwaarden
Bij dit gezamenlijk voornemen nemen partijen de onderstaande uitgangspunten en
randvoorwaarden in acht, zoals beschreven in het plan van aanpak:
1

Alle partijen werken met elkaar op basis van gelijkwaardigheid.

2

Bestuurlijke fusie moet leiden tot:


Continu hoge onderwijskwaliteit



Behoud van de identiteit van de afzonderlijke scholen



Benaderbaarheid, herkenbaarheid en behoud van diversiteit van de scholen op basis van
lokale/culturele eigenschappen
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Voor ouders en leerlingen zijn scholen herkenbaar



De cultuurverschillen in Zeeuws-Vlaanderen moeten door ouders duidelijk worden
herkend.



Scholen hebben de vrijheid om te blijven aansluiten bij de wensen van ouders en
leerlingen.



Scholen richten zich op vernieuwing en moeten daarbij voldoende beleidsmatig
worden ondersteund.

Bestuurbaarheid en organisatie


Resultaatgerichte, kaderstellende en eenduidige aansturing van de scholen, vanuit de
onder 2. genoemde voorwaarden en met het oog op een continu aanbod van hoge
onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg, benaderbaarheid, herkenbaarheid en
lokale/culturele eigenschappen. Dit moet ook leiden tot focus op onderwijs in plaats
van bestuurlijke drukte.



Inhoudelijke samenwerking tussen scholen in het kader van het realiseren van
onderwijskundige doelen, ondersteund door goede coördinatie en afstemming en
goede kennisdeling in alle lagen van de organisaties.



Krachtenbundeling draagt bij aan de bestuurskracht om zodoende de gewenste
maatschappelijke ontwikkelingen en effecten te realiseren en uiteindelijk bij te
dragen aan het als één primaire onderwijssector één sterke boodschap uit te dragen.



Aansturing op basis van vertrouwen, openheid en het geven en nemen van
verantwoordelijkheid.

Het project wordt conform bijgevoegd plan van aanpak uitgevoerd. Hierin zijn de
projectstructuur, stappen, planning, communicatie en projectbeheersing beschreven.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, directeuren, besturen en raden van toezicht
worden structureel geïnformeerd over de voortgang.
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Alle betrokken partijen vermijden handelingen en besluiten die de voortgang van het
onderzoek en de uitwerking van de bestuurlijke fusie zouden kunnen belemmeren.
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Alle betrokkenen respecteren de wet- en regelgeving die van toepassing is op dit proces.

Axel, 7 juli 2020
Aldus besloten,

J. van Moolenbroek,
algemeen directeur ad interim
Scholengroep ProBaz

G. Langeraert,
bestuurder ad interim
Onderwijsgroep Perspecto

H. Verweg
algemeen directeur
Scoba

E. de Neef
directeur-bestuurder
SKO Hulst
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