Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van de scholen van de VCPO NoordGroningen en van Lauwers en Eems

Warffum/Winsum, 6 juli 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u weet onderzoeken de besturen van Lauwers en Eems en VCPO Noord-Groningen of het
mogelijk is te komen tot een bestuurlijke fusie tussen beide organisaties. In deze brief vertellen we de
huidige stand van zaken over deze bestuurlijke fusie.
Waarom
Onze overeenkomsten zijn groot. We bedienen dezelfde regio vanuit in totaal 31 basisscholen in de
onze regio. We hebben ook allebei 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.
Draagvlakonderzoek
De afgelopen periode hebben we door een onafhankelijk onderzoeksbureau (BMC) laten onderzoeken
of zo’n fusie op voldoende draagvlak zou kunnen rekenen. Het bureau verdiepte zich in alle stukken
en sprak met betrokkenen en belanghebbenden, waaronder personeel en ouders. Inmiddels is het
onderzoek afgerond en aan ons opgeleverd. We nodigen u van harte uit om dat onderzoek te lezen,
maar hieronder delen we graag de belangrijkste resultaten.
Er blijkt draagvlak voor een bestuurlijke fusie en een vruchtbare samenwerking tussen Lauwers en
Eems en VCPO Noord-Groningen. Er wordt erkend dat niets doen geen optie is. De
leerlingenaantallen dalen en de verwachting is dat deze trend doorzet. Er zijn wel verschillen tussen
onze organisaties, maar die zijn niet zo groot dat ze samenwerking in de weg staan. Bovendien is het
een logisch vervolg, omdat we al op veel terreinen samenwerken.
Een fusie heeft ook meerwaarde. De afname van leerlingenaantallen kan beter opgevangen worden.
Er komt meer zekerheid voor werkgelegenheid en meer perspectief op mobiliteit en
doorgroeimogelijkheden bij het personeel. De kwaliteit binnen beide organisaties kan worden versterkt
en de organisatiestructuur en bedrijfsvoering worden eenvoudiger en daarmee efficiënter. Hierdoor
ontstaan besparingen die het werken met kinderen in de klas direct ten goede komen.
Er worden in het onderzoek ook aandachtspunten benoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om 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.
In het advies staat ook dat de positie van het voortgezet onderwijs binnen Lauwers en Eems
duidelijk moet worden. Inmiddels zijn daar de eerste stappen in gezet. Het voortgezet onderwijs van
Lauwers en Eems onderzoekt een bestuurlijk fusie met een andere VO partner. Hierover volgt na de
zomervakantie duidelijkheid. Daarnaast wordt een traject opgestart om de inhoudelijke samenwerking
tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs uit te werken en vorm te geven.

Volgende fase
Nu duidelijk is dat er draagvlak is, gaan wij de komende periode verdere stappen zetten op weg naar
een bestuurlijke fusie. We zullen allereerst nader onderzoek doen naar de haalbaarheid van de fusie.
Er moet nog veel uitgezocht worden en gebeuren voordat we daadwerkelijk tot een fusie kunnen
komen. Wij nemen daarvoor het initiatief. Na de zomervakantie komen we hier bij de
ouders/verzorgers op terug. Dan gaan we u onder andere vragen naar input voor het
haalbaarheidsonderzoek.
Ook worden, naast ouders en medewerkers, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, de
vakbonden, de toezichthouders, de gemeenten en de Algemene Ledenvergadering van VCPO NoordGroningen betrokken. Daarnaast worden er werkgroepen samengesteld met experts uit de beide
organisaties, om verschillende thema’s uit te werken.
Voor dit moment zijn wij in ieder geval verheugd dat een bestuurlijke fusie op draagvlak kan rekenen.
Met veel vertrouwen zetten wij dan ook de volgende stap.
Het onderzoeksrapport en een samenvatting daarvan zijn vanaf nu beschikbaar via de website
www.vangoednaargoud.nu. Als u vragen hebt of opmerkingen wilt maken, dan zijn wij
vanzelfsprekend bereikbaar en kunt u terecht bij de directeur van uw school.
Met vriendelijke groet,
Aris Fickweiler, directeur-bestuurder Lauwers en Eems
Simon van der Wal, directeur-bestuurder VCPO Noord-Groningen

