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Geachte heer/mevrouw, 

 

Stichting Aeres Groep biedt onderwijs in het groene domein op alle niveau’s, van vmbo tot hbo, op 14 

verschillende locaties, waaronder Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord.  

Stichting Aeres Groep is voornemens een nadere samenwerking aan te gaan met Stichting Nordwin College, dat 

net als Stichting Aeres Groep een Agrarisch Opleidingscentrum in stand houdt. Met deze nadere samenwerking 

beogen beide onderwijsorganisaties gezamenlijk krachtig en eigentijds groen onderwijs ook in de toekomst te 

kunnen waarborgen.  

 

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, waarbij de instandhouding van het Nordwin College 

(12VI) wordt overdragen aan Stichting Aeres Groep. Deze fusie wordt tot stand gebracht door een juridische 

fusie in de zin van Titel 7 van het Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (zie hierna). Een bestuurlijke fusie maakt het 

voor beide onderwijsorganisaties mogelijk om alle beschikbare middelen gezamenlijk en gericht onder één 

bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie in te zetten voor de realisatie van de strategische doelen. Dit leidt tot 

grotere ontwikkelkracht van de onderwijsorganisatie en 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. 

 

De verschillende in- en externe stakeholders, waaronder de medezeggenschapsraden, zijn uiteraard betrokken 

bij het besluitvormingsproces. 

 

Verzoek 

De bestuurlijke fusie wordt tot stand gebracht door een juridische fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek, waarbij Stichting Aeres Groep optreedt als verkrijgende stichting en Stichting Nordwin 

College als verdwijnende stichting. Als gevolg daarvan verkrijgt Stichting Aeres Groep het vermogen van Stichting 

Nordwin College, inclusief de instandhouding van het Nordwin College, onder algemene titel en houdt Stichting 

Nordwin College op te bestaan.  



 

 

 

 

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

onderwijswetgeving een fusie-effectrapportage te worden opgesteld. In deze fusie-effectrapportage moet onder 

andere een advies van het College van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente worden 

opgenomen met betrekking tot wenselijkheid van de voorgenomen fusie. Het concept van de FER, waarin de 

beweegredenen voor de voorgenomen bestuurlijke fusie nader zijn uitgeschreven treft u als bijlage bij deze 

brief. 

Aangezien een van onze scholen (Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord) in uw gemeente ligt, verzoeken wij u 

middels deze brief uw advies ten aanzien van de wenselijkheid van de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen 

Stichting Aeres Groep en Stichting Nordwin College schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Uiteraard gaan wij 

graag met u in gesprek over de voorgenomen fusie en de gevolgen daarvan voor de organisatie van Stichting 

Aeres Groep en het onderwijs in de regio. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

B.M.P. Pellikaan 

Bestuurder Stichting Aeres Groep 

 

 


