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Samenwerkingsonderzoek SCPO – Aves
april 2017

--------------------------------------------------------Persbericht
De besturen van Stichting Christelijk Primair
Onderwijs (SCPO) en Aves, Stichting voor
primair onderwijs gaan een onderzoek
uitvoeren naar bestuurlijke samenwerking. Met
de samenwerking beogen de besturen de
kwaliteit van het primair onderwijs te
optimaliseren. Daarnaast verwachten ze beter
te kunnen inspelen op maatschappelijke
ontwikkelingen zoals krimp en Passend
Onderwijs. Ook zien ze goede kansen om de
leefbaarheid in de dorpen te bevorderen door
de ontwikkeling van integrale kindcentra. Het
jaar 2017 wordt benut om een onderzoek uit te
voeren naar de mogelijkheden, draagvlak en
gevolgen van samenwerking.
SCPO en Aves hebben gezamenlijk 36
basisscholen, waarvan 33 in de gemeente
Noordoostpolder. Aves heeft ook twee scholen
in Kampen en één in Vollenhove.
Voor de colleges van bestuur en raden van
toezicht is het van belang dat de identiteit en
de onderwijskundige visie van de afzonderlijke
scholen een eigen plek blijven behouden.
Beide organisaties streven naar kwalitatief
goed onderwijs. Ouders en leerlingen kunnen
blijven kiezen uit een gevarieerd aanbod. De
samenwerking tussen de beide besturen biedt
kansen om hierop in te spelen.
--------------------------------------------------------------

Onderzoek
In januari 2017 startte het onderzoek. In de
loop van het jaar moet helder zijn of en zo ja
onder welke voorwaarden de samenwerking
verder wordt vormgegeven. De betrokken
partijen worden in de communicatie
meegenomen gedurende dit traject; inclusief
het formele medezeggenschapstraject.

--------------------------------------------------------Projectbegeleider
De beide colleges van bestuur van SCPO en
Aves hebben Hans van Gansewinkel
aangetrokken als procesbegeleider voor de
verkenning van bestuurlijke samenwerking. Hij
heeft een plan van aanpak geschreven dat in
februari door de raden van toezicht is
geaccordeerd. Aansluitend is het plan van
aanpak beschikbaar gekomen voor de GMR,
de stafleden en de directeuren. Hans van
Gansewinkel zal met veel betrokkenen in
gesprek gaan.

--------------------------------------------------------Informeren Dorpsbelangen
Op 13 december hebben de colleges van
bestuur van Aves en SCPO een bezoek
gebracht aan het "10-dorpenoverleg".
Namens SCPO waren interim-bestuurder Petra
Heegsma en de nieuwe bestuurder Kristaan
Strijker aanwezig. Aves werd door bestuurder
Jos Timmermans vertegenwoordigd.
Het doel van dit bezoek was om uit te leggen
dat er een bestuurlijke samenwerking wordt
onderzocht in het voorjaar 2017. En daarnaast
was het de bedoeling om te verkennen wat de
rol van dorpsbelangen daarbij kan zijn. We
hebben aangegeven dat we weten dat er
vanuit sommige dorpen de vraag komt om
scholen samen te voegen. Alleen spelen deze
vragen zich af op "dorpsniveau" en speelt de
bestuurlijke samenwerking zich af op
"polderniveau". Een verregaande vorm van
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samenwerking tussen de schoolbesturen zal in
de toekomst eventuele samenvoeging van
twee scholen in een dorp gemakkelijker
maken, maar dat is niet de eerste bedoeling
van de bestuurlijke samenwerking. Met de
bestuurlijke samenwerking beogen we
verdergaande kwaliteitsverbetering van het
onderwijs, de mogelijkheid van keuzevrijheid
voor denominaties en meer mogelijkheden
voor inrichting van kindcentra zonder het
weglekken van energie en middelen.
Al met al was het een verhelderende
bijeenkomst. Als besturen hebben we
aangegeven dat we dit bestuurlijke traject
doorlopen. Waar het daarnaast op korte
termijn knelpunten oplevert in een bepaald
dorp door snelle daling van leerlingenaantallen
in één school, zullen we ter plaatse naar een
passende oplossing zoeken. Het één hoeft niet
te wachten op het ander.

--------------------------------------------------------Bijeenkomst directeuren en CvB
De colleges van bestuur van Aves en SCPO
hadden op woensdagochtend 1 maart de
directeuren van beide organisaties uitgenodigd
voor een gezamenlijke bijeenkomst over het
onderwerp bestuurlijke samenwerking.
Het doel van de bijeenkomst was drieledig:
- kennismaken
- informeren over het onderzoekskader
- ophalen input/aandachtspunten voor het
onderzoek.

praten over kansen en bedreigingen van een
intensievere bestuurlijke samenwerking. De
kansen zijn op groene briefjes opgeschreven
en de bedreigingen op rode briefjes. De
colleges van bestuur hebben deze input
verzameld en betrekken dit bij het onderzoek.
Na afloop was er nog gelegenheid om met
elkaar koffie te drinken en verder van
gedachten te wisselen.

--------------------------------------------------------Vervolgstappen
Zoals gezegd praat projectbegeleider Hans
van Gansewinkel met in- en extern
betrokkenen van de beide stichtingen.
Zijn collega Marcus Driessen verzamelt
ondertussen de zogenaamde harde data. Dit
zijn de financiële cijfers, de onderwijskundige
data, de personeelsgegevens, de staat van
onderhoud van de gebouwen, Passend
Onderwijs en de inrichtingen van beide
organisaties.
De harde en zachte data samen leveren voor
de grote vakantie een rapport op. De uitkomst
van het onderzoek wordt gedeeld met de
raden van toezicht, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden enzovoort.
Dit is het moment waarop beide stichtingen
afwegen of er verder gegaan moet worden met
onderzoek en uitwerking van bestuurlijke
samenwerking.

Na een korte voorstelronde is er een
presentatie gegeven door de colleges van
bestuur. Eerst is stil gestaan bij waar we met
elkaar vandaan komen en waar we vandaag
de dag staan. Met besef van de historie wordt
er nu onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van intensieve bestuurlijke
samenwerking. Uitgelegd is waar het
onderzoek over gaat en hoe dit aangepakt
wordt.
Elke directeur ontvangt de powerpoint
presentatie als input om zijn of haar team bij te
praten en medezeggenschapsraad te
informeren. Na de uitleg en een vragenronde
over het onderzoekskader zijn de directeuren
in groepjes uit elkaar gegaan om met elkaar te
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