
Het blijft gaan over onze 
kinderen. 

Bestuurlijke fusie tussen het 
openbaar basisonderwijs en het 
voortgezet openbaar onderwijs. 

 



Aanleiding 

 

 

 

Behoefte aan onderwijs inhoudelijke afstemming. 
 
 
Krachtige positie openbaar onderwijs in de regio. 
 
 
Bundeling van de stafdiensten van beide 
organisaties. 



Bestuurlijke eenheid 

• Goede initiatieven missen vaak borging. 

• Door bestuurlijke eenheid ontstaat één 
gemeenschappelijk belang. 

• Minder bestuurlijk gedoe. (Dit in tegenstelling 
tot een federatieve vorm van samenwerking.) 

• Kansen voor onderwijs en personeel. 

• Verdere professionalisering. 



Bestuurlijke fusie 

• Het moet meerwaarde hebben voor kinderen. 

– Onderwijsinhoudelijke afstemming 

– Didactische en pedagogische afstemming 

– Doorstroom en overstap (ononderbroken 
leerlijnen, naadloos) 

– Procedures van advisering 

– (Voorbeelden: Tienercollege, XXI, Technasium) 

 



Bestuurlijke fusie. 

• Afstemmen randvoorwaarden 

– Efficiënt omgaan met middelen en mensen 

• Personeelsbeleid, flexibilisering en mobiliteit 

• Huisvestingsvraagstukken 

• Professionalisering 

• Geen extra kosten (meer) als gevolg van outsourcing.   

 

– Versterking positie openbaar onderwijs. 

 



Feiten. 

3primair OZHW 

Scholen 14 (4 Bar, 5 Rid, 5 Zwijn) 7 (2 Bar, 2 Rid, 2 Zwijn, 1 Lekkerk) 

Leerlingen 3850 5110 

Personeel 400 630 

Omzet € 19 miljoen 40 miljoen 



Kenmerken behouden 

• Beide organisaties kenmerken zich door: 

– Korte afstand tussen bestuur en directies. 

– Een grote variëteit aan onderwijsconcepten. 

– Onderwijs is van de school, beheer is van het 
bestuur.  

– Bestuursbureau is dienend en initiërend. 

– Elkaar kennen en gekend weten. 

• Dat willen we behouden! 



Bestuurlijke fusie 

• Medezeggenschapsraden: instemming met 
fusiebesluit en fusie effectrapportage 

• Raden van toezicht goedkeuring 

• Gemeenteraden (5) goedkeuring 
statutenwijziging stichting openbaar onderwijs 

 



Fusie effectrapportage 

• Ministeriële toestemming 
– Toetsing inbreuk op variatie onderwijsaanbod qua 

richting en pedagogisch-didactische aanpak 

• Inhoud fusie effectrapportage 
– Motieven voor fusie 

– Alternatieven 

– Doelen 

– Effect op keuzevrijheid 

– Regeling gevolgen personeel en leerlingen 

– Kosten en baten 

– Communicatie 

– Evaluatie  

 



Voorwaarden vooraf 

• De besturen hebben afgesproken dat 

– de stichtingsvorm gehandhaafd blijft. 

– het Raad van toezichtmodel blijft. 

– profiel leden RvT wordt afgestemd. 

– basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
herkenbaar vertegenwoordigd zijn in RvT en 
bestuur. 

– medezeggenschapsstructuur intact blijft. 

 



Tijdlijn 2014 

• Beoogde fusiedatum: 1 januari 2015. 

• Intentiebesluit is genomen met instemming raden van 
toezicht. 

• Fusie effectrapportage is afgerond mei 2014;  

• Colleges B en W hebben hierover positief geadviseerd.  

• Besluitvorming intern afgerond juni 2014. 

• OCW (cfto) neemt in najaar een besluit.  

• Opstellen formele documenten (statuten goedkeuring 
gemeenteraden) en overleg gemeenten tweede helft 
2014.  



Stand van zaken 

• Statuten 

– Intern vastgesteld en aangeboden aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring. 

 

• Commissie Fusietoets Onderwijs 

– Toetsing conform indicatoren wet. 

– Gesprek met bestuurders OZHW. 



Ontwikkelingen 

• Integratie stafbureau`s 

• Doorgaande leerlijn:belang van kinderen 

– Project XXI 

 



Ontwikkelingen 

• Tienercollege 

 



Ontwikkelingen 

• Techniek: Technasium Dalton Barendrecht 

 

 



Ontwikkelingen 
 

• Overgang PO-VO 
• Communicatie en informatie aan ouders 
• Eén interactieve website 

 
 



Maatschappelijk 

• Relatie met maatschappelijke partners: 

 

Bestuurlijke fusie: geen verandering 

 

• Relatie met gemeente: platform 

• Relatie met onderwijs en welzijn: LEA en OOGO 

• Samenwerking met derden continueren:  
      Bijvoorbeeld:kinderopvang, samenwerkingsverbanden, bedrijfsleven, … 

• Vertikale afstemming PO-VO: een kans voor kinderen en ouders 


