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VOORGENOMEN FUSIE: RICHTING BESLUITVORMING 
 

WELKE STAPPEN ZIJN GEZET?  
In de vorige nieuwsbrief vertelden we 
dat we een nieuwe fase ingingen. Van 
schetsen en contouren naar de fase 
waarin we alles steeds scherper gaan 
neerzetten en concreter gaan worden. 
Belangrijke onderdelen zijn dan de Fusie 
Effect Rapportage en het Fusierapport. 
 
In de Fusie Effect Rapportage worden de 
redenen voor de fusie uitgelegd en de 
gevolgen uiteengezet. Deze rapportage 
is verplicht voor de formele 
besluitvorming en moet getoetst 
worden iedereen die bij de 
besluitvorming betrokken is, zoals de 
Raad van Toezicht, GMR en bijvoorbeeld 
bij de betrokken gemeenten en de 
overheid.  
 

Het Fusierapport is een veel 
inhoudelijker document. Hierin staat 
grofweg hoe we rondom en na de fusie 
gaan werken. Bijvoorbeeld een eerste 
aanzet voor een missie en visie, hoe we 
de kwaliteit van het onderwijs borgen, 
hoe we omgaan met medewerkers 
tijdens en na de fusie en hoe we na de 
fusie aan de slag gaan.  
De inhoud voor het Fusierapport is 
grotendeels door de werkgroepen 
aangeleverd. De leden van deze 
werkgroepen waren een mix van 
directeuren en collega’s van scholen van 
Lauwers & Eems en VCPO Noord-
Groningen.  
 
De komende weken staan in het teken 
van het Fusierapport. We willen dit 
rapport met zoveel mogelijk mensen 
bespreken, zodat we in een vroeg 
stadium de inhoud kunnen toetsen: zijn 
we op de goede weg?  
 

De schoolbesturen Lauwers & Eems 
en VCPO Noord-Groningen hebben 
het voornemen om te gaan fuseren. 
We houden je regelmatig op de 
hoogte via nieuwsbrieven. In deze 
3e nieuwsbrief kun je lezen over:  
 
1. Welke stappen zijn de 

afgelopen periode gezet 
2. Hoe en wanneer wordt nu 

besloten dat de fusie inderdaad 
gaat plaatsvinden? 

3. Samenwerking met 
kinderopvang wordt concreet 

4. Uitnodiging online 
informatiesessie 

5. Een infographic over de fusie: 
alles op een rij. 
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GAAT DE FUSIE DOOR? 
Het Fusierapport is een belangrijk 
document in de officiële besluitvorming. 
Mede op basis daarvan kunnen alle 
betrokkenen een mening vormen over 
de fusie. En dan uiteindelijk hun advies 
of stem uitbrengen over de fusie.  
 
Raad van Toezicht en GMR 
Allereerst moet de Raad van Toezicht 
goedkeuring geven voor een fusie. 
Simon v.d. Wal en Aris Fickweiler nemen 
de leden van de Raad van Toezicht in 
iedere stap mee.  
De Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad (GMR) is tevens nauw 
betrokken en moet uiteindelijk ook 
laten weten of zij kan instemmen met 
de fusie. Bij de fusie zijn zij verplicht een 
ouderraadpleging te organiseren, 
voordat de GMR een definitief besluit 
neemt over de fusie.  
 

Deze verplichting is ingesteld om te 
zorgen dat alle ouders de kans hebben 
gekregen om hun mening over de fusie 
duidelijk te maken. 
 
ALV van VCPO Noord-Groningen 
VCPO Noord-Groningen is een 
vereniging en heeft leden. Deze leden 
moeten instemmen met de fusie. 
Hiervoor worden een 
informatiebijeenkomst (16 juni) en 
uiteindelijk een algemene 
ledenvergadering georganiseerd.  
 
Gemeente 
Burgemeesters en wethouders en de 
gemeenteraden van de betrokken 
gemeenten moeten advies geven over 
de fusie. Zonder dat advies kan de 
laatste stap – goedkeuring van DUO – 
niet plaatsvinden. 
 

DUO 
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
toetst of de schoolbesturen hun verzoek 
tot fusie goed en volledig hebben 
beschreven in de Fusie Effect 
Rapportage, of er toestemming van de 
GMR is en of de gemeente is gevraagd 
om advies. 
 
Planning 
Voor de zomervakantie vindt nog een 
aantal bijeenkomsten plaats om alle 
betrokkenen zoals hiervoor genoemd te 
informeren over de inhoud van het 
Fusierapport ter voorbereiding op de 
formele besluitvorming. 
 
De formele besluitvorming vindt na de 
zomervakantie plaats. De intentie is nog 
altijd om per 1 januari 2023 te fuseren.  
 
 
  

SAMENWERKING MET DE KINDEROPVANG  
 
Op 17 mei 2022 hebben de bestuurders van KindH, Waddenkind, VCPONG en Lauwers & Eems een intentieverklaring 
ondertekend voor het bundelen van krachten van primair onderwijs en kinderopvang in Noord-Groningen.  
 
Net als de scholen moeten ook de kinderopvangorganisaties de terugloop van het aantal kinderen opvangen. Zij willen 
voorkomen dat ze afzonderlijk te kwetsbaar worden en ze willen kwaliteit blijven bieden. Nu en in de toekomst.  
Vrijwel alle locaties van Waddenkind en KindH zijn gehuisvest binnen een onderwijslocatie van Lauwers & Eems of VCPO 
Noord-Groningen. Intensieve samenwerking is een logische vervolgstap op het fusievoornemen tussen Lauwers & Eems en 
VCPO Noord-Groningen. Op termijn kan hierdoor onderwijs en kinderopvang geïntegreerd aangeboden worden, in het 
belang van de kinderen, de ouders, de medewerkers. Het draagt bij aan de vitaliteit van de regio en de 
toekomstbestendigheid van de organisaties. 
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INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
In de vorige nieuwsbrief hebben we 
verteld dat na de meivakantie 
informatiesessies op de scholen gaan 
plaatsvinden. Deze zijn nu concreet 
gepland. We kunnen helaas niet op alle 
scholen een bijeenkomst plannen. 
Daarom is een selectie gemaakt. Vindt 
er geen bijeenkomst plaats op jouw 
school? We hopen dan van harte dat je 
de tijd neemt om naar een andere 
school (bij jou in de buurt) te komen.  
 

Bij de informatiebijeenkomsten zijn 
Simon v.d. Wal, Aris Fickweiler en een 
aantal leden van het kernteam 
aanwezig. Zij kunnen je meer vertellen 
over de impact van de voorgenomen 
fusie op de organisatie, jouw school en 
wat dit voor jou persoonlijk kan 
betekenen. Er is alle ruimte voor een 
persoonlijk gesprek en om vragen te 
stellen.  
 
Aanmelden is niet nodig!

WAAR KUN JE NU AL TERECHT MET 
VRAGEN?  
Als je nu al vragen hebt, kun je die 
stellen aan de directeur van jouw 
school. Je kan ook kijken op 
www.vangoednaargoud.nu. Daar vind je 
rapporten, nieuwsbrieven en andere 
informatie over deze fusie. 
De informatie wordt aangevuld. We 
houden je op de hoogte via deze 
nieuwsbrief en op de website 
www.vangoednaargoud.nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WAAR EN WANNEER VINDEN DE 
BIJEENKOMSTEN PLAATS?  
 
Maandag 20 juni 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Leenstertil in Leens 
 
Dinsdag 21 juni 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Regenboog in Bedum 
 
Woensdag 22 juni 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Tiggeldobbe in Winsum 
 
Donderdag 23 juni 
16.00 – 17.00 uur 
Locatie: Brunwerd in Uithuizen 

Wist je dat u op www.vangoednaargoud.nu een overzichtsplaat vindt waarin alle highlights van de 
voorgenomen fusie staan benoemd. Wat is de aanleiding, welke kansen zien we en wat hebben 
we voor ogen als eindresultaat?  
 

Direct bekijken? Scan de QR-code  
 
 
 
 
 


