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Bijlage 1 EEN STERKE ORGANISATIE VOOR OPENBAAR BASISONDERWIJS 
in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht 

 
Samenvatting van het eindrapport Bestuurlijke fusie PO, 16 oktober 2006 
 
Even terugkijken naar het waarom 
 
Het openbaar basisonderwijs verzelfstandigen en fuseren in één stichting voor openbaar onderwijs 
zijn stappen die je niet zomaar neemt. Ook de gemeentebesturen van Barendrecht, Ridderkerk en 
Zwijndrecht en de bestuurscommissie Zwijndrecht hadden duidelijke meerwaarde voor ogen toen zij 
begin 2006 de intentieverklaring tekenden om tot deze verzelfstandiging en schaalvergroting te 
komen: 
 

1. door als gemeentelijke overheid het bestuur over de scholen aan de nieuwe stichting over te 
dragen, kunnen de gemeenten veel eenduidiger onderwijsbeleid voeren. De dubbelrol (lokale 
overheid én bestuurder van het openbaar onderwijs) vervalt immers; 
 

2. op schoolbesturen komen steeds meer taken en verantwoordelijkheden te rusten, naarmate 
de (landelijke) overheid terugtreedt. Daarom is een professioneel en kwalitatief goed bestuur, 
dat zich op die ene taak: besturen van openbaar onderwijs, kan concentreren, noodzakelijk. 
Dat bestuur kan zich als gesprekspartner namens het openbaar onderwijs opstellen. Het 
openbaar onderwijs wordt zo een belangrijke speler in het lokale en regionale onderwijsveld.; 
 

3. bovendien kunnen door de grotere schaal in onderhandelingen met instellingen en bedrijven 
voordelen worden behaald. Zeker ook op het gebied van huisvesting kunnen besparingen 
worden gerealiseerd bij het afsluiten van contracten en het inkopen van dienstverlening. Het 
toezicht en de aansturing van alle zaken betreffende huisvesting kunnen verder 
professionaliseren; 
 

4. door de grotere schaal kan het personeelsbeleid professioneler werken. Gedacht kan worden 
aan werkgelegenheid, deskundigheidsbevordering, integraal personeelsbeleid en 
personeelszorg. Ook de kwaliteit van de dienstverlening aan het personeel kan groeien; 
 

5. evenzo betekent de grotere schaal een betere mogelijkheid om eventuele financiële personele 
risico’s af te dekken. Uiteraard betekent dit wel dat de financiële startpositie van de nieuwe 
stichting gezond moet zijn; 
 

6. kennis, ervaring en kwaliteit van drie onderwijsorganisaties komen samen en kunnen elkaar 
versterken. Door de grotere schaal krijgt innovatie meer kansen en ruimte; 
 

7. de gemeentelijke besturen zien in dit proces tenslotte een stimulans om te komen tot 
intensievere samenwerking op basis van vertrouwen, mogelijk ook op meer gebieden dan nu 
het geval is, rekening houdend uiteraard met andere reeds bestaande verplichtingen. 

 
Overigens blijven de gemeenten niet helemaal uit beeld na de fusie. Zij blijven wettelijk nog 
eindverantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Zo heeft straks, onder de stichting, de begroting1 
de goedkeuring van de gemeenteraden nodig en moeten zij instemmen met de jaarrekening. Jaarlijks 
moet het bestuur van de stichting ook aan de gemeenteraden verslag uitbrengen, waarbij in ieder 
geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. 
 

                                                   
1 We kiezen daarbij een kaderbegroting, waarin de hoofdlijnen staan beschreven. Dat is omdat de 
begroting voor het volgende jaar eerder moet worden aangeleverd vóór de teldatum 1 oktober, terwijl 
die teldatum wel bepalend is voor de vergoedingen volgend jaar. 
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Onderwijs is geen product. Uitgangspunt voor het proces op weg naar die nieuwe stichting voor 
openbaar onderwijs was dan ook de menselijke maat: waarborgen van de voordelen van een grotere 
schaal, maar weren van de mogelijke nadelen: grotere afstanden tussen mensen onderling en afname 
van betrokkenheid van het bovenschoolse niveau met waar het om gaat: onderwijs in de scholen. 
 
Om die reden heeft de projectorganisatie, die in 2006 de voorbereidingen voor een definitief besluit 
over de verzelfstandiging en fusie moet treffen, gekozen voor: 

- een proces waarbij maximale betrokkenheid van alle gremia wordt gerealiseerd 
- waarin communicatie een centrale rol speelt 
- waarin nadrukkelijk de conceptvisie en –missie én besturingsfilosofie worden geformuleerd 
- en wat tot een rapport leidt, waarin zichtbaar is dat, en hoe, de beoogde meerwaarde wordt 

bereikt 
- met waarborgen voor behoud van het goede dat bereikt is en voor een financieel gezonde 

startpositie. 
 
De betrokkenheid bij het proces heeft vorm gekregen in de samenstelling van de projectorganisatie 
(zie ook hierna onder “projectorganisatie: hoe zag het eruit en hoe hebben ze gewerkt) en een 
structurele terugkoppeling vanuit die projectorganisatie naar de individuele schooldirecteuren en naar 
de drie GMR-en. De schooldirecteuren hebben zelf de informatie aan het eigen team verzorgd en 
eventuele vragen beantwoord en zullen dit ook doen wat betreft het eindrapport. Ook hebben zij de 
eigen medezeggenschapsraad regelmatig geïnformeerd over de vorderingen en zullen zij hen over 
het eindrapport informeren. 
Bij de terugkoppeling en informatieverstrekking heeft een zo open mogelijke communicatie over de 
voortgang binnen, en de overwegingen van de projectorganisatie voorop gestaan. Dit werd 
ondersteund door een viertal nieuwsbrieven.  
Voorts is gezamenlijk met de drie GMR-en nog in 2006 gekomen tot een GMR i.o. van de nieuwe 
stichting, waardoor de onderlinge communicatie tussen de GMR-en verder versterkt wordt. 
 
Op 16 oktober 2006 is binnen de projectorganisatie het eindrapport vastgesteld. Verderop in deze 
samenvatting, onder “inhoud rapport: wat is eruit gekomen”, worden de hoofdlijnen geschetst. 
 
In december 2006 zullen de gemeenteraden het laatste woord hebben. Vóór die tijd zullen de 
Colleges van Burgemeester & Wethouders een principebesluit moeten nemen, waarna de bal bij de 
GMR-en ligt. Hun mening moet op papier staan voordat de gemeenteraden moeten beslissen, zodat 
die mening bij het besluit van de gemeenteraden meegenomen kan worden. 
 
Projectorganisatie: hoe zag dat eruit en hoe hebben ze gewerkt 
 
De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een projectgroep, een resonansgroep en werkgroep. 
Er was een werkgroep voor de onderdelen bestuur, management en ondersteuning, voor personeel 
en onderwijs en voor financiën. 
 
De stuurgroep was samengesteld uit de portefeuillehouders van de drie gemeenten, de voorzitter van 
de bestuurscommissie Zwijndrecht en de externe projectleider. 
De projectgroep was samengesteld uit de beleidsmedewerkers van de drie gemeenten, vanuit ieder 
bestuur een schooldirecteur, de bestuursdirecteur van de bestuurscommissie Zwijndrecht en de 
externe projectleider. 
De resonansroep was samengesteld uit alle schooldirecteuren, de voorzitters van de drie GMR-en, de 
bestuursdirecteur van de bestuurscommissie Zwijndrecht, een personeelslid en de externe 
projectleider alsmede de overige leden van de projectgroep. 
 
De externe projectleider is aangetrokken vanuit de VOS/ABB, de organisatie voor bestuur en 
management ten behoeve van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.  
 
Waarom zoveel groepen? 
De stuurgroep heeft als taak sturing aan het hele proces te geven. De stuurgroep stelt de 
eindrapportage vast en bepaalt daarmee dat al het onderzoekswerk is gedaan en de uitkomsten 
helder zijn beschreven. De stuurgroep is vijf keer bij elkaar geweest. 
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De projectgroep heeft het “dagelijkse” coördinatiewerk gedaan, de opdrachten aan de werkgroepen 
gegeven en het uitgevoerde werk beoordeeld. Het is ook deze groep die het eindrapport heeft 
opgesteld. Om de vinger aan de pols te houden is de projectgroep wekelijks, met uitzondering van de 
schoolvakanties, bijeen geweest. Bijkomend voordeel van deze hoge vergaderfrequenties was een 
verder groeiend vertrouwen in elkaar en een gemakkelijk kunnen nakomen van de afspraak, dat 
partijen elkaar lopende het proces van alle relevante ontwikkelingen en van elkaars vacatures op de 
hoogte zouden houden. 
 
De werkgroepen hebben op hun deelterreinen het onderzoek verricht, conclusies getrokken en 
aanbevelingen geformuleerd. Zij waren samengesteld aan de terzake deskundige, afzonderlijke leden 
van de projectgroep. 
 
De resonansgroep is op cruciale momenten in het proces geïnformeerd en gevraagd mee te denken. 
De projectleider heeft de leden telkens uitvoerig geïnformeerd over het proces. De resonansgroep op 
zijn beurt heeft de projectgroep feedback gegeven op de ideeën over de besturingsfilosofie, de 
bestuursvorm, de missie en de visie en de rapportage van de werkgroep personeel. 
 
Door deze structuur zijn betrokkenheid, deskundigheid en communicatie maximaal gewaarborgd. 
 
De sfeer op alle bijeenkomsten was open en constructief. Het draagvlak voor de beoogde 
verzelfstandiging en fusie bleek in al deze bijeenkomsten groot. 
 
Inhoud rapport: wat is eruit gekomen 
 
Het uiteindelijke eindrapport telt meer dan 100 pagina’s. Dat komt omdat veel conclusies zijn 
geïllustreerd met voorbeelden of uitwerkingen. Ook zijn veel aanbevelingen uitgewerkt in concrete 
stukken, zoals statuten, regeling werkgelegenheidsbeleid en voorbeeld-rapportages. 
 
Bovendien is er voor iedere gemeente een risicoconvenant opgesteld. Dat regelt twee zaken. Ten 
eerste hoeveel geld er wanneer naar de nieuwe stichting wordt overgemaakt, zodat deze tijdig over 
geld kan beschikken. Ten tweede dat als er nog onverwachte dingen gebeuren tussen de vaststelling 
van het eindrapport door de stuurgroep en de feitelijke datum van fusie, en deze dingen een risico 
betekenen voor de stichting, dat de gemeenten dat dan nog oplossen. Om welke soort risico’s het dan 
gaat, is in de convenanten beschreven; deze risico’s zijn grotendeels in de tijd beperkt. Omdat de 
gebouwen niet worden overgedragen, zijn die deels buiten de convenanten gelaten. Wel zijn risico’s 
als gebreken aan gebouw en/of terrein en een geldige gebruikersvergunning meegenomen. Zo 
worden mogelijke “lijken in de kast”, die nu niet bekend zijn, voorkomen. 
 
Algemene conclusies zijn, dat 

- bestuurders en directeuren elkaar hebben kunnen vinden in een reeks voorstellen en 
uitwerkingen op het gebied van missie, visie, bestuur, management en ondersteuning 

- de stijging van het aantal leerlingen in Barendrecht zodanig is, dat ondanks een daling van het 
aantal leerlingen in Ridderkek en Zwijndrecht het werkgelegenheidsperspectief er per saldo 
voldoende gunstig uitziet voor de gezamenlijkheid van de drie besturen 

- de gunstige solvabiliteit, de solide liquiditeit en de aanwezigheid van een voldoende groot 
weerstandsvermogen een gezonde basis geven aan het nieuwe bestuur mede gezien de 
bruidsschat die de gemeenten mee zullen geven 

- er zich dus niet of nauwelijks problemen voordoen, die een besturenfusie in de weg staan 
- deze besturenfusie leidt tot een organisatie, die in staat mag worden geacht zich in te dekken 

tegen personele en financiële risico’s de komende jaren, die beschikt over voldoende ruimte 
om eigen beleid te ontwikkelen en die in staat moet worden geacht haar onderwijsaanbod de 
komende jaren verder te optimaliseren. 

 
Kortom: voorgesteld wordt overeenkomstig de aanbevelingen in het rapport het openbaar 
basisonderwijs van de drie gemeenten te verzelfstandigen en te fuseren in een nieuw op te richten 
stichting openbaar onderwijs. 
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Hieronder geven we per onderdeel en op hoofdlijnen de conclusies en te nemen besluiten. Dat zal 
weinig tot geen verrassingen opleveren, omdat veel al tussentijds is gecommuniceerd met de 
resonansgroep en, via die leden, met de teams en achterliggende GMR-en. 
 
Bestuur, management, medezeggenschap en toezicht 
 

1. het nieuwe bestuur bestuurt op hoofdlijnen en vanuit een toezichthoudende rol. Het doet dit 
vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het nieuwe bestuur zal een code goed 
onderwijsbestuur uitwerken. 

2. het bestuur stelt een bestuursmanager aan met een ruim mandaat, verantwoordelijk voor het 
realiseren van de doelstellingen die het bestuur formuleert. De gehele bestuurlijke organisatie 
(bestuur, directie en ondersteuning) is klein maar efficiënt om de overheadkosten laag te 
houden. 
De bestuursmanager geeft, onder toezicht van het bestuur, leiding aan het directeurenberaad, 
het stafbureau en individuele schooldirecteuren.  

3. de individuele directeuren blijven integraal verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de 
ontwikkeling van de eigen organisatie en het eigen schoolbeleid, binnen de bestuurlijke 
kaders. Zij vormen tezamen het Algemeen Management Team, dat een sterke, adviserende 
bevoegdheid heeft ten opzichte van de bestuursmanager, die het AMT voorzit. Een 
coördinatiegroep van drie directeuren ondersteunt de bestuursmanager. 

4. er komt een managementstatuut waarin de verschillende taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn uitgewerkt. 

5. het stafbureau bestaat uit een financieel beleidsmedewerker, een functionaris voor personeel 
en organisatie en een administratief en secretarieel medewerker, ieder 0,8 fte. De personele 
en financiële administratie wordt uitbesteed aan OSG. 

6. de nieuwe GMR bestaat uit 16 personen: vijf per gemeente en een onafhankelijk voorzitter. 
Acht van hen zijn ouder, acht van hen zijn personeelslid. 

7. de toezichthoudende rol vanuit de gemeenten wordt in een convenant nader uitgewerkt. De 
rapportage (jaarverslag en begroting) aan de gemeenteraden is wettelijk vastgelegd. 

 
Onderwijs 
 

8. Alle aspecten van onderwijskundig beleid, onderwijskundige voorzieningen, lokaal 
onderwijsbeleid en culturele vorming zijn geïnventariseerd. Op al deze terreinen is 
vastgesteld, dat hetgeen bereikt is behouden moet blijven en positieve ontwikkelingen  
gecontinueerd moeten worden. De scholen behouden het eigene. 

 
Personeel 
 

9. De overeenkomsten en verschillen zijn besproken. Slechts die verschillen, die daartoe 
aanleiding gaven, zijn op elkaar afgestemd. Ten aanzien van de andere verschillen zal de 
nieuwe stichting daaraan in het eerste jaar aandacht moeten besteden, omdat er geen 
noemenswaardige consequenties uit dit uitstel voortvloeien. 

10. de toekenning van formatie aan de scholen dient plaats te vinden op basis van gelijke 
uitgangspunten. Voor personele risico’s kan een afdracht van bijvoorbeeld 1 tot 2% van het 
lumpsumbudget worden toegepast, tot voldoende is gereserveerd. Deze reserve zou tussen 
de 10% tot 15% kunnen bedragen. 

11. het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt op bestuursniveau beheerd en 
conform de begrotingsafspraken aan de scholen beschikbaar gesteld.  

12. de sterke groei van het leerlingenaantal in Barendrecht gecombineerd met de 
bekostigingssystematiek van t-1 betekent dat voorfinanciering nodig is vanuit de reserves. Pas 
rond 2012 zal het aantal leerlingen zich stabiliseren en moet een inhaalslag worden gemaakt. 

13. de nieuwe stichting zal vooralsnog werken met de regeling ontslagbeleid als bedoeld in de 
artikelen D4 en D5 van de CAO-PO. Zij gebruikt dezelfde afvloeiingsregeling als de drie 
huidige besturen vóór de fusie gebruiken. 
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14. het personeelsbeleid is geïnventariseerd en waar nodig geharmoniseerd. Zo zijn de 

contracten met de ArboUnie op elkaar afgestemd. In de toekomst zal naar één 
functiebouwwerk toegegaan moeten worden en voorts zal het taakbeleid geharmoniseerd 
moeten worden, vóór de start van het schooljaar 2007-2008 dienen er afspraken gemaakt te 
worden die aansluiten bij de CAO-PO. Integraal personeelsbeleid moet zo spoedig mogelijk 
worden uitgewerkt. Dit geldt ook voor een mobiliteitsplan, waarbij vrijwillige mobiliteit 
uitgangspunt is. 

15. ook de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn doorgenomen. Ook hiervoor geldt dat 
harmonisatie na de fusiedatum plaatsvindt, tenzij eerder noodzakelijk is.  

16. ten behoeve van het schooljaar 2006-2007 is een bestuursformatieplan uitgewerkt, waarbij 
met een aangepast Arnhems model wordt gewerkt (het zogeheten fpe-model). Door de 
aanpassing wordt ook duidelijk wat de daadwerkelijke kosten van de formatie zijn. 

17. speerpunten van beleid vóór de fusie zijn: afsluiten contract ArboUnie en OSG, opstellen 
meerjaren formatieberekening en –plan, mobiliteitsbeleid, ontslagbeleid, klachtenregeling, 
jubileabeleid harmoniseren, doorbetaling EHBO-vergoeding, format schoolplan voor alle 
scholen, overblijfprotocol en -uitgangspunten harmoniseren, dagarrangementen uitwerken op 
bestuursniveau en verdeling PAB-budget (budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid) 
vaststellen. 

 
Financiën, huisvesting en materiële zaken 
 

18. vanaf 1 januari 2006 geldt er een nieuwe systematiek, waarbij inventaris niet meer uit 
reserves wordt betaald, maar volgens een vast ritme jaarlijks wordt afgeschreven. De huidige 
reserves worden samengevat in één algemene reserve. Voor intern gebruik blijft de verdeling 
van deze algemene reserve bestaan in een algemene reserve, een bestemmingsreserve 
onderwijsleerpakket, een bestemmingsreserve ICT en een bestemmingsreserve meubilair. 
Per fusiedatum zijn deze reserves conform de gemaakte afspraken op peil 

19. er komen twee voorzieningen, te weten één voor BAPO en spaarverlof (dit is een nieuwe 
voorziening en binnen de nieuwe voorschriften de maximaal toegestane voorziening voor 
personeel) en één voor gebouwonderhoud. Voor dit laatste geldt dat per fusiedatum de 
voorziening conform de gemaakte afspraken op peil is.  
Aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanningen is geconstateerd dat er vervolgens 
jaarlijks vanuit de exploitatie aan de voorziening gebouwonderhoud moet worden toegevoegd. 
Geconstateerd is dat daarvoor binnen de exploitatie voldoende ruimte is. 

20. geconstateerd is dat de drie besturen op dit moment in hun exploitatie uitkomen met de 
rijksvergoedingen die men krijgt plus, voorzover dat van toepassing is, inkomsten uit verhuur 
en beleggingen. 

21. na fusie is er een solvabiliteit van 30%, die als voldoende kan worden beschouwd. Voldoende 
liquiditeit wordt gewaarborgd door de risicoconvenanten. 

22. de gebouwen van de scholen worden per fusiedatum niet in eigendom overgedragen. 
Daarmee blijven de gemeenten vooralsnog verantwoordelijk en aansprakelijk voor het 
gebouwonderhoud. De stichting zal met de gemeenten overleggen over de voorwaarden van 
overdracht van eigendom. Uitgangspunt is een sober, doelmatig onderhoudsniveau. De 
stichting zorgt voor actuele meerjarenonderhoudsplanningen. 

23. alle betalingen gaan lopen via het stafbureau, met één bankrekeningnummer via welke alle 
betalingen worden gedaan. De scholen kunnen een eigen betaalrekening in stand houden. Zij 
krijgen daarop kasgeld gestort, dit bedrag wordt zonodig aangevuld. Het rekeningschema van 
OSG wordt aangehouden. 

24. de lopende contracten worden door de huidige besturen opgezegd wat betreft het gedeelte 
waarvan de scholen gebruikmaken en wel per 1 januari 2008. De nieuwe stichting zorgt in 
2007 voor een aansluitend contract. 

25. de nieuwe stichting zal conform de Richtlijn Beleggen en Belenen van het Ministerie van OCW 
moeten handelen. 

26. de huidige besturen geven conform de betreffende bepalingen in de Wet op het Primair 
Onderwijs de nieuwe stichting een bruidsschat mee van jaarlijks 83.088,00 euro per gemeente 
voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011. 
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Tenslotte 
 
Er is veel uitgezocht, veel uitgewerkt, veel voorbereid. Dat houdt niet op met de oplevering van het 
eindrapport. Met de fusiedatum 1 januari 2007 in het hoofd, moet er nog veel gebeuren tussen nu en 
die datum. Veelal vooruitlopend op besluitvorming, dus zonder dat er onomkeerbare dingen gebeuren.  
 
Om die reden is met voortvarendheid intern, dus binnen de drie huidige besturen, de procedure 
werving en selectie bestuursmanager opgestart en wordt ook op korte termijn naar invulling van de 
ondersteuning gestreefd. 
 
De projectorganisatie gaat er graag vanuit dat de goede sfeer en positieve insteek die het proces tot 
nu toe hebben getekend, de basis zullen vormen voor een sterke organisatie voor ons openbaar 
basisonderwijs. 
 
Barendrecht/Ridderkerk/Zwijndrecht, 
 
oktober 2006 
 
 
 
 


