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Samen school maken in Noord-Groningen 
 
Draagvlakonderzoek in het kort 
 
De Stichting Lauwers en Eems en de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen (VCPO Noord-Groningen) hebben het draagvlak van een 
mogelijke samenwerking tussen de besturen van de twee onderwijsorganisaties onderzocht.  
Er zijn immers veel overeenkomsten. We bedienen dezelfde regio en hebben te maken met bevolkingskrimp en afnemende leerlingenaantallen. We zijn 
relatief klein (zowel qua scholen als qua bestuur) en hebben relatief weinig leerlingen. Dat maakt ons kwetsbaar. We zijn allebei gebaat bij 
schaalvergroting en willen ook samenwerken. Dat blijkt op verschillende locaties waar al samengewerkt wordt en uit het feit dat ook beide raden van 
toezicht er positief tegenover staan.  
In dit draagvlakonderzoek is een aantal belangrijke hoofdvragen gesteld. Het onderzoek moest daarop antwoord op geven. Hieronder geven we de vragen 
en direct ook in het kort de antwoorden die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Daarna gaan we hier dieper op in. 
  

Het volledige rapport kunt u inzien op 
www.vangoednaargoud.nu 
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1. Kan een mogelijke fusie rekenen op draagvlak binnen de organisaties? 
Onze leerlingenaantallen nemen af. Niets doen is geen optie. Er is voldoende draagvlak voor een 
bestuurlijke fusie en een vruchtbare samenwerking. Beide organisaties zijn financieel gezond. Er 
zijn wel verschillen tussen de organisaties, maar die zijn niet zo groot dat ze samenwerking in de 
weg staan. Aandachtpunt is dat onder ouders en leerkrachten de wenselijkheid of noodzaak van 
een fusie nog niet 100% helder is.  

 
2. Welke aandachtspunten en risico’s zijn er? 

In de gesprekken met de stakeholders en betrokkenen van beide organisaties zijn verschillende 
aandachtspunten benoemd. Het gaat dan onder andere over het belang van het kind, het behoud 
van thuisnabij onderwijs en het meenemen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij het 
verloop van het proces. Ook het behoud van de christelijk identiteit van VCPO Noord-Groningen 
en het openbare karakter van Lauwers en Eems is een aandachtspunt. Daarnaast is de timing van 
het proces en de kennismaking tussen de medewerkers van belang. 

 
3. Wat is de meerwaarde van een bestuurlijke fusie tussen Lauwers en Eems en VCPO Noord-

Groningen? 
Een bestuurlijke fusie leidt op verschillende gebieden tot meerwaarde. De kwaliteit binnen beide 
organisaties wordt versterkt, met meer mogelijkheden voor professionalisering en innovatie. Ook 
de afname van leerlingenaantallen kan beter opgevangen worden. Er komt meer zekerheid voor 
werkgelegenheid en meer perspectief op mobiliteit en doorgroeimogelijkheden. De 
besluitvorming wordt eenduidiger en toegankelijker. Ook de organisatiestructuur en 
bedrijfsvoering worden eenvoudiger en daarmee efficiënter. Hierdoor ontstaan besparingen die 
het werken met kinderen in de klas direct ten goede komen. 

Adviezen 
Naar aanleiding van dit onderzoek worden 9 adviezen 
gegeven: 
A. Ga een bestuurlijke fusie tussen Lauwers en Eems en 

VCPO Noord-Groningen voorbereiden en effectueren. 
B. Maak voor alle geledingen expliciet duidelijk wat de 

meerwaarde is van een fusie. Gebruik daarvoor de 
termijn voor de start van het haalbaarheidsonderzoek. 

C. Maak binnen Lauwers en Eems en tevens voor VCPO 
Noord-Groningen de positie van het voortgezet 
onderwijs binnen Lauwers en Eems expliciet duidelijk.  

D. Werk vanuit gelijkwaardigheid en gelijkheid. 
E. Laat medewerkers van beide organisaties met elkaar 

kennismaken. 
F. Maak duidelijk hoe de diversiteit in het onderwijsaanbod 

er in de toekomst gaat uitzien. 
G. Geef duidelijkheid over de positie van het personeel na 

de fusie. 
H. Betrek de verschillende stakeholders (o.a. ouders) en het 

personeel bij het haalbaarheidsonderzoek, in het kader 
van participatie en draagvlak. 

I. Zorg voor een adequaat communicatieplan. 
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 De organisaties in beeld 
 

Lauwers en Eems  
• Openbaar primair onderwijs (4 t/m 12 jaar). 
• 16 basisscholen (waarvan drie samenwerkingsscholen) met ca 1.300 

leerlingen. 
• Van Pieterburen tot Roodeschool en van de waddenkust tot aan de stad 

Groningen. 
• Lauwers en Eems staat voor het bieden van algemeen toegankelijk 

(openbaar en neutraal bijzonder) en kwalitatief hoogstaand onderwijs met 
als doel leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Iedere leerling 
heeft het recht om zichzelf te zijn en krijgt de kans om zijn of haar aanleg te 
ontplooien. Lauwers en Eems voelt zich verantwoordelijk om leerlingen, en 
medewerkers, een zo goed mogelijke basis te bieden, zodat zij hun talenten 
optimaal kunnen ontplooien. In de ogen van Lauwers en Eems kan 
kwalitatief en hoogstaand onderwijs alleen gegeven worden in een 
omgeving waar drie elementen terugkomen, namelijk: 1) veiligheid en 
stabiliteit, 2) ruimte voor ieder individu en 3) verbondenheid met elkaar en 
de omgeving. Dit zijn dan ook de drie kernwaarden van Lauwers en Eems. 

• Lauwers en Eems heeft naast primair onderwijs ook een sector voortgezet 
onderwijs. Beide opereren zelfstandig. Er is in dit onderzoek gekeken naar 
de mogelijkheid tot samenwerking en bestuurlijke fusie binnen het primair 
onderwijs.  

 

VCPO Noord-Groningen 
• Christelijk primair onderwijs (4 t/m 12 jaar). 
• 15 basisscholen (waarvan drie samenwerkingsscholen) met ruim 1.500 

leerlingen.  
• Gemeenten Het Hogeland, Westerkwartier en Groningen.  
• VCPO Noord-Groningen biedt christelijk onderwijs in de gemeenten Het 

Hogeland, Westerkwartier en Groningen. De vereniging staat voor ‘Samen 
wijzer de wereld in’. ‘Wij staan midden in de samenleving en geven elk kind 
de ruimte om op eigen wijze de wereld te leren ontdekken’. VCPO Noord-
Groningen bouwt met toekomstgericht onderwijs aan de toekomst van 
leerlingen. De scholen van de vereniging zijn niet alleen 
leergemeenschappen, maar ook leefgemeenschappen, waarin betrokkenen 
veiligheid en geborgenheid ervaren. VCPO Noord-Groningen vindt het 
belangrijk dat kinderen zich onderdeel voelen van een groter geheel en 
hiervoor medeverantwoordelijk zijn. 

• Bij VCPO Noord-Groningen deelt men de christelijke grondslag met elkaar. 
Op de scholen is aandacht voor de christelijke feestdagen vanzelfsprekend, 
wordt gebeden en wordt regelmatig een bijbelverhaal verteld. De 
christelijke waarden, zoals gelijkwaardigheid, respect en rentmeesterschap 
en gemeenschap, worden vertaald in normen die worden gehanteerd. 
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Leerlingenaantallen nemen af 
Het aantal leerlingen op de basisscholen van zowel Lauwers en Eems als van 
VCPO Noord-Groningen nam de afgelopen vijf jaar af. Bij Lauwers en Eems was 
de krimp de laatste 5 jaar circa 17% en zet naar verwachting de komende tien 
jaar door met nog eens 20%. Bij VCPO Noord-Groningen was de afname 
gemiddeld circa 3% en dit zet naar verwachting de komende tien jaar door met 
circa 12%. Als dat doorzet komt het wettelijk bestaansrecht van een aantal 
basisscholen onder druk te staan. Beide organisaties kunnen een beroep doen op 
de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen. Het gemiddelde ligt dan voor 
allebei naar verwachting de komende jaren boven de norm voor opheffing. 
 

Marktleiders in kleine kernen 
De basisscholen van Lauwers en Eems liggen voornamelijk in kleine kernen, van 
waaruit de kinderen de openbare school bezoeken. Met uitzondering van twee 
scholen, zijn alle scholen van Lauwers en Eems marktleider binnen hun eigen 
voedingsgebied. Ook de basisscholen van VCPO Noord-Groningen liggen vooral 
in kleine kernen. Een aantal scholen is marktleider binnen hun voedingsgebied. 
  

Onderwijsinrichting en aanbod 
Op de basisscholen van Lauwers en Eems zijn de leerlingen ingedeeld in 
jaargroepen, met combinatiegroepen van twee of drie jaargroepen samen. De 
scholen bieden verschillende onderwijsconcepten aan (Dalton, Montessori). De 
meeste scholen zijn openbaar, maar er is ook een neutrale basisschool en drie 
samenwerkingsscholen (openbaar, christelijk en katholiek). Ook op de meeste 
basisscholen van VCPO Noord-Groningen zijn de leerlingen ingedeeld in 
jaargroepen, met combinatiegroepen van twee of drie jaargroepen. Er zijn 
verschillende onderwijsconcepten (Dalton, ontwikkelingsgericht, DaVinci). De 
meeste scholen hebben een christelijke grondslag, waar op verschillende 

manieren invulling aan wordt gegeven. Daarnaast zijn er drie 
samenwerkingsscholen, die openbaar en christelijk onderwijs aanbieden. 
 

Onderwijskwaliteit 
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van scholen. Het 
vierjaarlijks bezoek van de inspectie vond bij Lauwers en Eems voor het laatst 
plaats in 2018. Bij VCPO Noord-Groningen in 2017. Voor beide organisaties gold 
dat er sterke punten benoemd werden en dat er verbeterpunten waren. Geen van 
de scholen staat onder verscherpt toezicht.  
 

Financiën 
Voor beide organisaties geldt dat ze financieel gezond zijn. Alle relevante 
kengetallen liggen binnen de kritieke grenswaarden die de inspectie hanteert. 
Lauwers en Eems beschikt over een buffervermogen van 18%. Bij VCPO Noord-
Groningen is dit 19%. In beide gevallen is dit ruim boven de minimumgrens van 
5%. Ook in meerjarig perspectief zien we uitsluitend positieve cijfers. Conclusie 
is dat zowel Lauwers en Eems als VCPO Noord-Groningen in financiële zin 
robuuste organisaties zijn. 
 

Bedrijfsvoering 
In de bedrijfsvoering zijn er diverse overeenkomsten. Beide organisaties werken 
met AFAS voor de financiële administratie. Beide werken met integrale 
schoolleiders en met een vastgelegd beleidskader. Ook hebben beide 
organisaties te maken met een negatief effect dat wordt veroorzaakt door de 
nieuwe bekostigingssystematiek. De belangrijkste verschillen zitten in de 
organisatie van de administratie. Deze wordt door de VCPO Noord-Groningen 
uitbesteed, terwijl Lauwers en Eems deze in eigen beheer heeft. Verder zijn er 
verschillen met betrekking tot de normen die ten grondslag liggen aan het 
allocatiemodel en de tool die wordt gebruikt om inzage te krijgen in de 
financiële stand van zaken.  
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 Wat vinden de direct betrokkenen en stakeholders? 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met de verschillende onderdelen (betrokkenen en stakeholders) van beide organisaties. De resultaten van die gesprekken zijn hieronder kort 
weergegeven aan de hand van de centrale onderzoeksvragen. 
 
Kan een mogelijke fusie rekenen op draagvlak binnen de organisaties? 
• Zowel bij VCPO Noord-Groningen als bij Lauwers en Eems is duidelijk 

draagvlak voor de fusie. 
 
Welke mogelijke aandachtspunten en risico’s zijn er? 
• Het belang van de ontwikkeling van kinderen moet voorop staan en 

thuisnabij onderwijs moeten zoveel mogelijk behouden blijven.  
• De verschillende geledingen, de ouders, de gemeente en andere stakeholders 

in de dorpen, moeten vanaf het begin bij het proces en de inrichting van de 
organisatie betrokken worden. Voor draagvlak bij ouders moet de noodzaak 
en meerwaarde van de fusie goed duidelijk gemaakt worden. Ook 
schooldirecteuren moeten betrokken worden. 

• Het is van belang de christelijk identiteit van VCPO Noord-Groningen en het 
openbare karakter van Lauwers en Eems te behouden en te waarborgen. Ook 
de ruimte om hieraan op schoolniveau een eigen invulling te geven wil men 
behouden.  

• Men wil dat er van bovenaf duidelijke kaders worden geschetst, waarbij op 
schoolniveau ruimte is voor eigen invulling.  

• Er moet de tijd genomen worden voor het fusieproces. 
• Enkele geledingen vinden het belangrijk om volledig inzicht te krijgen in de 

financiële stand van zaken bij beide organisaties voordat er wordt gefuseerd.  
• De medewerkers van Lauwers en Eems en VCPO Noord-Groningen willen 

elkaar (beter) leren kennen. 

Wat is de meerwaarde van een bestuurlijke fusie? 
• Door samen te gaan ontstaat er schaalvergroting, waardoor de krimp beter 

kan worden opgevangen en daarmee thuisnabij, goed kwalitatief en 
toekomstbestendig onderwijs in de regio gewaarborgd kan worden. Ook 
andere risico’s kunnen beter opgevangen worden. 

• Beide organisaties kunnen van elkaars sterke punten profiteren (zoals bijv. 
digitalisering van het onderwijs). 

• De grotere slagkracht van de organisatie komt het werkgeverschap van de 
organisatie ten goede. De mobiliteit van personeel wordt gemakkelijker en 
de draagkracht van de teams sterker. Het wordt gemakkelijker om personeel 
aan te trekken, uit te wisselen, op te leiden en te behouden. Ook het 
investeren in de kwaliteit van goede docenten en directietalenten (en 
daarmee in onderwijskwaliteit) wordt mogelijk gemakkelijker. 

• Er ontstaat een meer diverse leerlingenpopulatie, waarin geproefd/geleerd 
kan worden van elkaar.  

• Het wordt gemakkelijker om scholenfusies (van Lauwers en Eems- en VCPO 
Noord-Groningen-scholen) te laten plaatsvinden. 

• Door samen te gaan zijn er meer middelen beschikbaar en ontstaat er 
mogelijk een meer innovatieve en betere onderwijsondersteuning, een 
efficiëntieslag in inkoop en een krachtiger bestuur (ook richting de pabo). 
Daarnaast verdwijnt de onderlinge concurrentie.
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Hoe nu verder? 
 
 

VOORAFGAAND AAN BESLUITVORMING         NA BESLUITVORMING 
 
 

September – December 2021 
 

Fase 1: 
Het haalbaarheidsonderzoek 

 
De bestuurlijke fusie wordt verder onderzocht en 
voorbereid. In deze fase wordt nader onderzoek 
gedaan naar de haalbaarheid van een bestuurlijke 
fusie tussen beide organisaties. Hierbij worden niet 
alleen de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden, maar ook de vakbonden, 
de toezichthouders, de ouders en personeel, de 
gemeenten en de Algemene Leden Vergadering 
van VCPO Noord-Groningen betrokken. Het betreft 
onder andere een fusierapport voor 
besluitvorming, een fusie effectrapportage (FER), 
een fusietoets bij het Ministerie OCW en een 
implementatieplan. Daarnaast worden er 
werkgroepen samengesteld met experts uit de 
beide organisaties, die elk een thema op basis van 
de door de stuurgroep vastgestelde opdracht gaan 
uitwerken. 

Januari – Mei 2022 
 

Fase 2:  
Besluitvormings- en instemmingsprocedure 

 
Op basis van de rapportage inclusief de FER neemt 
het College van Bestuur een voorgenomen besluit 
over de bestuurlijke samenwerking/fusie. 
Vervolgens dienen verschillende partijen daarover 
hun mening te geven (Medezeggenschapsraden; 
College B&W, gemeenteraden, Algemene 
Ledenvergadering VCPO Noord-Groningen) of 
geïnformeerd te worden (vakbonden en SER). 
 

September – December 2022 
 

Fase 3:  
Implementatie 

 
Als na voorgaande stappen blijkt dat de 
bestuurlijke fusie zal gaan plaatsvinden, volgt in 
deze fase de daadwerkelijke implementatie. 
Tijdens deze periode wordt een fusievoorstel en 
(waar nodig) conceptstatuten opgesteld, 
jaarrekeningen vastgesteld, benodigde stukken bij 
de KvK gedeponeerd etc. Ook worden 
belanghebbende geïnformeerd en vinden 
eventuele personele mutaties plaats. Deze fase 
wordt uitgevoerd door de directeur-bestuurders in 
samenwerking met een jurist/notaris. Uiteindelijk 
worden beide organisaties ingevlochten. 


