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SKO Hulst sluit aan bij fusiebespreking Onderwijsgroep Perspecto, ProBaz en Scoba 

 
Op 16 juni 2020 tekenden Onderwijsgroep Perspecto (Axel), Scholengroep ProBaz (Terneuzen) en 
Scoba (Oostburg) een intentieverklaring om te starten met een onderzoek naar een bestuurlijke 
fusie. Sinds die datum vonden verschillende gesprekken plaats die ertoe hebben geleid dat SKO 
Hulst bij het onderzoek per direct gaat aansluiten. Op 1 juli 2020 tekent SKO Hulst de 
intentieverklaring. 
 
SKO Hulst heeft een zorgvuldige interne afweging gemaakt en kiest ervoor om aan te sluiten bij 
het onderzoek. Samenwerking heeft een grote meerwaarde voor het onderwijsaanbod en het 
welzijn van kinderen, zo constateert SKO Hulst. In de gesprekken tussen ProBaz, Onderwijsgroep 
Perspecto en Scoba en SKO Hulst concluderen  partijen dat er een goede basis is om met SKO 
Hulst en dus met vier besturen verder te gaan in het onderzoek. Vanuit de visie op onderwijs en 
op basis het onderlinge vertrouwen. 
 
Ellen de Neef (SKO Hulst): “We kunnen met vertrouwen bouwen aan goed en toekomstbestendig 
onderwijs in onze regio, zodat er voor ieder kind een passende plek is en blijft”. Gerard Langeraert 
(Perspecto) geeft aan blij te zijn met de aansluiting van SKO Hulst. “Dit is de beste manier om op 
regionaal niveau te werken aan de beste scholen zonder bestuurlijke barrières”. Anco van 
Moolenbroek (ProBaz) vult aan dat nu toegewerkt kan worden naar een aaneengesloten 
onderwijsnetwerk waarbij kennis en expertise makkelijk uitgewisseld kunnen worden. Henk 
Verweg (Scoba) geeft aan dat dit het beste antwoord is op de regionale ontwikkelingen en 
vraagstukken. 
 
De aansluiting vindt op een goed moment plaats nu de besturen onderling inzicht geven in het 
onderwijs en de bedrijfsvoering en er nog geen inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. 
De planning is dat Perspecto, ProBaz, Scoba en SKO Hulst per 1 augustus 2021 als één organisatie 
werken. 
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