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Drie schoolbesturen primair onderwijs starten fusiebespreking 

De besturen van de Onderwijsgroep Perspecto (Axel), Scholengroep ProBaz (Terneuzen) en Scoba 

(Oostburg) starten een onderzoek naar een bestuurlijke fusie en tekenen daarvoor vandaag, 16 juni 

2020, een intentieverklaring. Tot deze schoolorganisaties behoren in totaal 37 scholen voor (speciaal) 

basisonderwijs in Zeeuws Vlaanderen. In de drie organisaties krijgen 5147 leerlingen les en werken 

ongeveer 600 medewerkers (424 fte). 

Het bieden van benaderbaar, bereikbaar en herkenbaar onderwijs van hoge kwaliteit is van groot 

belang voor Zeeuws Vlaanderen. Een sterk veranderende omgeving door onder andere het aantal 

leerlingen, veranderende behoeftes van ouders en leerlingen en veranderende wet- en regelgeving 

maakt dat ‘alles zelf doen’ steeds moeilijker wordt en veel vraagt van de scholen. Zeker in deze tijd 

merken de besturen dat samenwerking nóg belangrijker is geworden, zonder daarbij voorbij te gaan 

aan de grote waarde van de identiteit en lokaal-culturele kenmerken van scholen.  

De drie partijen zien daarom grote meerwaarde in het bundelen van de krachten. Na een gedegen 

vooronderzoek, met goedkeuring van de interne toezichthouders en instemming van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden zetten de bestuurders van de drie organisaties er de 

schouders onder om een toekomstbestendige en eigentijdse onderwijsinstelling voor het 

basisonderwijs te maken.  

Gerard Langeraert (Perspecto): “Onze leerlingen hebben recht op het beste onderwijs en met de 

bundeling van krachten slechten we bestuurlijke barrières.” Henk Verweg (Scoba) vult aan dat deze 

stap een logisch vervolg is op de samenwerking die er al tussen de besturen bestaat. “In een grotere 

organisatie wordt het de kunst om toch zoveel mogelijk lokaal en flexibel te werken.”, aldus, Anco 

van Moolenbroek (ProBaz). 

Het onderzoek bestaat uit een aantal fasen. Eerst zullen de drie organisaties worden doorgelicht en 

vergeleken op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. Sterke punten en risico’s worden in kaart 

gebracht. De volgende fase is het uitwerken van een nieuwe organisatie en het onderzoek naar de 

effecten van een fusie. De rapportages daarvan zullen in de diverse gremia worden besproken om tot 

besluitvorming te komen en tot implementatie over te gaan. Perspecto, ProBaz en Scoba streven 

ernaar om per 1 augustus 2021 als een organisatie te gaan werken.  
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Nadere informatie wordt verstrekt door de woordvoerder:  
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