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Inleiding en terugblik 

Toen de bestuurders van de vier schoolorganisaties in 2016 besloten meer samen te werken, was dit 
aanvankelijk ingezet vanuit noodzaak. Hiermee konden we op een adequate manier regionale 
problematiek het hoofd bieden. Onderwerpen als teruglopende leerlingenaantallen, huisvesting en 
nieuwbouwtrajecten zijn voorbeelden hiervan. In de afgelopen drie jaar hebben we mooie resultaten 
bereikt, die steeds zichtbaarder worden voor leerkrachten, kinderen en hun ouders. Zo bundelden 
we onder andere onze krachten op het gebied van één Shared Service Centre en de samenwerking 
met Onderwijskantoor De Cirkel en een gezamenlijke invalpool, genaamd VPR Pool. Een inspirerende 
periode waarin we elkaar beter hebben leren kennen en steeds meer zijn gaan samenwerken vanuit 
bovenstaande visie.  

Aanleiding: schooldirecteuren maken zich sterk voor één schoolbestuur 

In september 2018 werd een volgende stap gezet. De bestuurders organiseerden een eerste 

gezamenlijke studiedag voor schooldirecteuren met als thema: samenwerking. Op deze dag vol 

inspiratie waren de schooldirecteuren het roerend eens. Om meer onderwijskansen te benutten 

pleitten zij voor een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen nodig. Daarom 

adviseerden zij de bestuurders te komen tot één schoolbestuur en hiervoor plannen uit te werken. 

Op 16 oktober 2018 tekenden de schooldirecteuren daartoe een eigen intentieverklaring en kregen 

de bestuurders deze officieel overhandigd.  

Start verkenningsfase 16 oktober 2018 
Vanaf deze datum, 16 oktober 2018, spreken de bestuurders officieel van een verkenningsfase. In 

deze verkenning gingen de bestuurders op zoek naar een goede, duurzame en gedragen oplossing. 

Een passende oplossing voor de eigen voortschrijdende wens tot samenwerking en de door de 

schooldirecteuren aangereikte uitdagingen en oplossingsrichting. Alles wat belangrijk is voor de 

oplossing, zoals juridische eisen, wensen van betrokkenen, toekomstbestendigheid, mogelijkheden 

en beperkingen in de wetgeving, wilden de bestuurders in conceptontwerpen zorgvuldig bij elkaar 

brengen. 

Opdracht naar notitie met mogelijkheden 

In november 2018 gaven de bestuurders de opdracht aan VOS/ABB om een overzicht te maken van 

de mogelijkheden waarmee een formalisatie kan plaatsvinden van de samenwerking tussen de 

schoolorganisatie en besturen. VOS/ABB stelde een notitie op voor de bestuurders en de 

toezichthouders met de naam: Basisonderwijs op Voorne-Putten, mogelijkheden formalisering 

samenwerking Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-

Putten en VCO De Kring. De notitie is bij de aangeboden stukken gevoegd. 

In gesprek met toezichthouders 

Op 16 januari 2019 verzorgde VOS/ABB (op basis van bovengenoemde notitie) een presentatie aan 
een speciaal ingelaste vergadering waar alle toezichthouders van de vier besturen aanwezig waren. 
Op basis hiervan concludeerde de vergadering dat een bestuurlijke fusie tussen de vier organisaties 
het meest bijdraagt tot samenwerking op Voorne-Putten en de grootste meerwaarde kan opleveren 



voor de kinderen en het personeel. Als fusiedatum wordt 1 augustus 2020 als haalbaar geacht en dat 
hiernaar gestreefd moet worden.  

De vergadering concludeerde verder dat een eerste stap in dit proces, is het opstellen van een 
intentiebesluit. Dit in samenwerking met VOS/ABB. Bovendien moet de achterban hierover 
geïnformeerd worden (GMR’s, directies etc.). Ook wordt het belangrijk gevonden dat ouders en 
personeelsleden betrokken worden in de nog op te richten projectorganisatie (werkgroepen op 
verschillende domeinen).  

Project- en communicatieplan 
Eind januari 2019 stelden de bestuurders een ervaren projectleider aan van VOS/ABB. Hij maakte 
middels interviews kennis met de organisatie, stelde de intentieverklaring op en schreef op basis 
daarvan een fusieprojectplan. Hierin staan de te zetten stappen beschreven en de daarvoor in te 
richten projectorganisatie met werkgroepen. Ook is er een communicatieadviseur toegevoegd aan 
de projectleider die op hoofdlijnen een communicatieplan heeft opgesteld.      

Intentieverklaring gepresenteerd aan GMR’s  
Tijdens de gezamenlijke informatieavond voor GMR’s, die plaatsvond op 6 maart 2019, geven de 
bestuurders en de projectleider een uitgebreide presentatie met toelichting op de intentieverklaring, 
de fusieplannen, het projectplan, de projectorganisatie en het communicatieplan. De vragen, 
wensen, voorkeuren, mogelijkheden en factoren van de medezeggenschapsorganen worden 
geïnventariseerd en waar dat kan direct ter plaatse aangepast en/of naderhand aangepast en 
uitgewerkt.  

Informeren achterban 
Op 7 maart 2019 informeerden de besturen hun achterban over de uitgesproken intentie te willen 
fuseren op bestuurlijk niveau tot één organisatie en daar onderzoek naar te willen doen. Hierin komt 
duidelijk naar voren dat het een bestuurlijke fusie betreft die uitgaat van gelijkwaardigheid van de 
stichtingen en de vereniging. De scholen blijven zelfstandig en de identiteit van de scholen blijft 
behouden. Zie in de bijlagen: de personeelsbrief, de nieuwsbrief voor ouders en het persbericht. 

 
Ondertekening intentieverklaring 
Op 18 april 2019 tekenden de vier schoolbesturen, gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen 

en de Raden van Toezicht en Beheer (toezichthouders) een intentieverklaring. Een bijzonder moment 

waar een toost werd uitgebracht op het vergroten van de onderwijskansen voor kinderen op  

Voorne-Putten. Een gebeurtenis waarop we hopelijk later kunnen terugblikken als een moment waar 

we samen geschiedenis hebben geschreven. Hiermee werd de verkenningsfase officieel afgerond en 

is het onderzoek een feit. Het onderzoek neemt ongeveer zes maanden in beslag.   

 

 

Over de ondertekening van een intentieverklaring en het bereiken van deze mooie mijlpaal werd de 

achterban nog diezelfde avond geïnformeerd.  


