
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de  

 leerlingen van de scholen van de VCPO Noord-

Groningen en van Lauwers en Eems 

Winsum, 14 december 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Met deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen over de verkenning van een verdere 

samenwerking tussen Lauwers en Eems en VCPO-NG. 

Aanleiding 
Al sinds 2016 werken L&E PO en VCPO-NG op een aantal terreinen nauw samen. Dat zie je 

bijvoorbeeld in de vorming van samenwerkingsscholen in Rasquert, Roodeschool, Leens en 

Zoutkamp. Ook hebben we samen een taalklas voor NT2 leerlingen in Winsum. Een ander voorbeeld 

is de Praktijkklas, waarin leerlingen door te doen de onderwijsdoelen behalen.  

Bovendien trekken we achter de schermen vaak samen op. Naar de gemeente toe bijvoorbeeld bij 

nieuwbouwtrajecten, maar ook met organiseren van nascholing en door het delen van huisvestings- 

en onderwijsdeskundigen.  

Onderzoek 
Mede gezien de verdere daling van het leerlingenaantal in de regio rees daarbij de vraag: kunnen we 

die bestuurlijke samenwerking niet intensiveren? Op welke manier zou dit kunnen en waarom zouden 

we dat willen? Daar schreven we vervolgens een notitie over: Samen school maken in Noord 

Groningen (www.vangoednaargoud.nu). Daaruit bleek dat ons gezamenlijk streven om thuisnabij en 

kwalitatief goed onderwijs ook in de toekomst in onze regio te kunnen garanderen een belangrijke 

drijfveer is om de samenwerking te versterken.  

Vervolgens is besloten om een extern onderzoek te starten. Dat onderzoek moet in beeld brengen wat 

de eventuele meerwaarde van de samenwerking is voor de afzonderlijke organisaties en voor het 

geheel. Daarbij moet oog zijn voor de eventuele nadelen en/of aandachtspunten die dit met zich mee 

kan brengen. 

De volgende drie onderzoeksvragen staan centraal: 

• Welke mogelijk aandachtspunten en risico’s voor de effectuering van de bestuurlijke fusie

worden gesignaleerd?

• Wat is de meerwaarde van een bestuurlijke fusie tussen L&E en VCPO-NG, gezien de

regionale context en binnen het kader van het realiseren van kwalitatief goed onderwijs?

• Kan een mogelijke fusie op draagvlak binnen de organisaties rekenen?

http://www.vangoednaargoud.nu/


 
 

 

Vervolg 
We rekenen erop dat er veel vragen zijn. Die vragen willen we graag op tafel krijgen door het voeren 

van individuele gesprekken met vertegenwoordigers van de verschillende geledingen vanuit beide 

organisaties. Zicht krijgen op wat er leeft is het voornaamste doel van het onderzoek dat we in het 

eerste kwartaal van 2021 willen starten. 

Over de uitkomsten wordt u uiteraard te zijner tijd geïnformeerd in de vorm van een gezamenlijke 

nieuwsbrief. Via de eerder genoemde site zullen we u, als er iets te melden is, eveneens voorzien van 

informatie. Op die site kunt u zich tevens abonneren op de nieuwsbrief.  

Erop vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd,  

met vriendelijke groet, 

Schoolbestuur VCPO-Noord Groningen, 

S. van der Wal , directeur-bestuurder  

 

Schoolbestuur Lauwers en Eems, 

A.. Fickweiler, directeur-bestuurder   

 

 

 

  


