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Onderwerp: Voorgenomen Fusie Aeres en Nordwin 
 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met de voorgenomen instellingenfusie stichting Aeres Groep en stichting Nordwin; 
2. Instemmen met de Fusie Effect Rapportage; 
3. Instemmen met de brief waarin staat dat u geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen fusie; 
4. De Raad te informeren. 
 
Inleiding 

Stichting Aeres Groep biedt onderwijs voor beroepen in het groen op alle niveau’s, van vmbo tot hbo. Dat 

doet zij op 14 verschillende locaties, waaronder Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord.  

Stichting Aeres Groep wil meer samenwerken met Stichting Nordwin College, een ander Agrarisch 

Opleidingscentrum. 

 

De samenwerking en de gesprekken tussen Stichting Aeres Groep en Stichting Nordwin College verlopen 

goed en zij willen nu graag de laatste stap in de samenvoeging van de organisaties zetten: een fusie. Het 

gaat daarbij om een bestuurlijke fusie in de zin van de onderwijswetgeving. Daarbij wordt de 

instandhouding van het Nordwin College (12VI) overdragen aan Stichting Aeres Groep. Deze fusie is een 

juridische fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel 53g van 

de Wet op het voortgezet onderwijs heeft uitsluitend het college een adviesbevoegdheid. 

 
Doelstelling 

Krachtig en eigentijds groen onderwijs ook in de toekomst waarborgen.  

 
Argumenten 
1.1 een bestuurlijke fusie zorgt voor meer strategische kracht 

Een bestuurlijke fusie maakt het voor beide onderwijsorganisaties mogelijk om alle beschikbare middelen 

in te zetten voor de realisatie van de strategische doelen. Dat komt doordat het dan  gezamenlijk en 

gericht gebeurt, onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie. Dit leidt tot grotere 

ontwikkelkracht van de onderwijsorganisatie en tot een verhoging van de efficiency, de slagkracht en het 

innovatievermogen. Met de beoogde bestuurlijke fusie denken de onderwijsorganisaties een innovatieve 

kennispartner in het groen te blijven op de lange termijn met een duurzame verbinding in de regio. 

 

2.1 voor een bestuurlijke fusie is een fusie-effectrapportage noodzakelijk 

Voor de bestuurlijke fusie tussen Stichting Aeres Groep en Stichting Nordwin College dient ingevolge de 

onderwijswetgeving een fusie-effectrapportage te worden opgesteld. In de fusie-effectrapportage staan 

de beweegredenen voor de voorgenomen bestuurlijke fusie. 

 

3.1  advies van belangrijke stakeholder gemeente Noordoostpolder is noodzakelijk 

In de fusie-effectrapportage moet onder andere een advies van het College van Burgemeester en 

Wethouders van de betrokken gemeenten worden opgenomen met betrekking tot wenselijkheid van de 

voorgenomen fusie. Aangezien Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord in onze gemeente ligt, is een 

verkaring van geen bezwaar  ten aanzien van de wenselijkheid van de voorgenomen bestuurlijke fusie 

tussen Stichting Aeres Groep en Stichting Nordwin College wenselijk en noodzakelijk.  



 

 

4.1 instemmen door de raad is niet noodzakelijk bij christelijk onderwijs 

Op grond van artikel 53g van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft uitsluitend het college een 
adviesbevoegdheid.  
De verschillende in- en externe stakeholders, waaronder de medezeggenschapsraden, andere 
gemeenten in vooral Friesland, zijn uiteraard wel betrokken bij het besluitvormingsproces. 
 
Kanttekeningen 
2.1 door de bestuurlijke fusie kunnen wellicht op termijn locaties gesloten worden 
Voor Aeres Praktijkonderwijs in Emmeloord is op korte en lange termijn geen sluiting in beeld. 
 
Bijlagen 
 

 Brief verzoek advies voorgenomen bestuurlijke fusie 

 Fusie Effect Rapportage 

 Concept-brief bestuurlijk geen bezwaar voorgenomen fusie 
 

 

 

 


