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Fusie-effectrapportage 
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
 
Dit formulier 
Deze fusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag fusietoets.     
 

Opsturen 
Stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag fusietoets en de 
overige bijlagen naar: 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 
 
Meer informatie 
www.duo.nl 
Ico/bvh 070-757 51 33 (werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur) 
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     1 Motieven  

1.1 Wat zijn de redenen 

en de noodzaak voor de 

fusie? 

Aeres en Nordwin College hebben een verschillende uitgangspositie. Voor Nordwin College geldt dat zelfstandig voortbestaan 

weliswaar mogelijk is, maar niet als innovatieve kennispartner op lange termijn. Aeres is financieel gezond, waarbij de 

studentenaantallen in het hbo en in het mbo groei laten zien. Toch is Aeres als totaal in het speelveld van instellingen voor 

(voorbereidend) beroepsonderwijs hooguit middelgroot.  

 

Voor beide instellingen is groei geen doel op zich: de fusie wordt door inhoudelijke argumenten gedreven. Wel vertaalt een 

bepaalde schaal zich in (financieel) weerstandsvermogen, effectieve en efficiënte organisatie van bedrijfsvoering en verschillende 

mogelijkheden voor 'doelmatigheid’. Samen kan bijvoorbeeld doelmatiger worden gewerkt aan curricula, kan expertise en 

faciliteiten worden gedeeld en kunnen werkzaamheden worden verdeeld. De contacten met het georganiseerd beroepenveld 

worden gebundeld, waardoor een betere uitgangspositie ontstaat. 

 

Een gezamenlijke ambitie 

 

Nordwin College en Aeres hebben de ambitie om op de locaties van beide instellingen een groen opleidingsaanbod op vo en mbo 

aan te blijven bieden dat toegankelijk is voor leerlingen en studenten in hun hele werkgebied. Verschraling van dat aanbod zal op 

termijn betekenen dat groen onderwijs verdwijnt op zo’n locatie. Bijvoorbeeld van studenten op niveaus 1 en 2 in het mbo is 

immers bekend dat zij niet zomaar zullen reizen voor hun opleiding.  

 

Dat zou een onwenselijke uitkomst zijn, ook aangezien het regionale bedrijfsleven die specifiek opgeleide vakkrachten wel nodig 

heeft. Het is van belang dat een breed palet aan opleidingen toegankelijk blijft voor studenten. Behoud van de locaties wordt 

kansrijker als Nordwin College en Aeres hun krachten bundelen. Vanuit die gezamenlijke kracht zijn zij ook een aantrekkelijke 

partner om met andere instellingen te blijven samenwerken. Het hbo van Aeres completeert het totaal van groene opleidingen. 

 

Aeres en Nordwin College willen een ontwikkelpartner in het groen zijn. Het is dus én, én: duurzaam behoud van een compleet 

aanbod van groene opleidingen in het hele werkgebied, zodat groene beroepen toegankelijk blijven voor iedereen. Én opleidingen 

van hoge kwaliteit, waarbij de nieuwe organisatie bovenop de actualiteit zit en samen met het werkveld innoveert en ontwikkelt. 
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1.2 Wat zijn de 

alternatieven voor de 

fusie?  

 Nordwin College 

 

Nordwin College ging - gelet op de omstandigheden - actief op zoek naar een partner, om een aanbod van groen onderwijs in 

Friesland duurzaam te kunnen waarborgen. Een taskforce - samengesteld uit eigen gelederen - is in maart 2018 gevraagd advies uit 

te brengen over de strategie voor de toekomst. De taskforce had tot taak het ontwikkelen van een onderbouwde strategie met 

voldoende draagvlak en het voorbereiden van een zorgvuldig besluitvormingsproces. De vraag die daarbij uitdrukkelijk werd 

gesteld, was of - en zo ja onder welke condities - Nordwin College zelfstandig door kan gaan. 

 

De hoofddoelstelling was en is duurzaam behoud van het groen onderwijs in de provincie Friesland. De toegankelijkheid en de 

kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij belangrijker dan de organisatievorm. Nordwin College wil hoogstaand groen onderwijs in de 

gehele regio Friesland blijven aanbieden. Ter toetsing lag een viertal punten, waaraan keuzes zouden moeten bijdragen: 

● Voldoende leerlingaantallen in het VMBO; behoud locaties en profielen 

● Voldoende studentaantallen in het MBO; behoud locaties en aanbod 

● Ontwikkel- en innovatiecapaciteit; 

● Kwaliteit ondersteunende diensten. 

 

De taskforce is begonnen met een brede oriëntatie: alle scenario`s lagen op tafel. Eventuele fusies met andere AOC’s, ROC’s, vo, 

po en zelfs private partijen. Ook is gekeken naar de mogelijkheid van het splitsen van Nordwin College tussen vo en mbo. 

Nadrukkelijk is ook nog de optie van alleen verder gaan onderzocht. Door middel van het toetsingskader zijn alle opties zo 

objectief mogelijk `getrechterd`. Geen van de `hoofdsmaken` - locatie, groen vs grijs, openbaar vs christelijk, Fries vs niet-Fries, enz. 

- heeft op voorhand de voorkeur genoten. 

Om de scenario’s intensief te kunnen toetsen is een toetsingskader ontwikkeld (zie bijlage 10.3). Dit toetsingskader is destijds ook 

aan de Raad van Toezicht, de OR, de OUR en de SR voorgelegd, en op basis daarvan aangepast. Alle denkbare scenario's zijn 

daarbij verkend en getoetst aan verschillende kaders, waarbij strategische logica en cultuur de zwaarwegendste waren. 

 

In de tweede helft van 2018 is de taskforce na een zorgvuldig proces tot een advies gekomen. Het advies was tweeledig: 

● Zelfstandig voortbestaan van Nordwin College als innovatieve kennispartner is op de (middel)lange termijn niet mogelijk 

en niet wenselijk. 

● Alles afwegende adviseert de taskforce te starten met een verkenning van de (on)mogelijkheden om samen te gaan met 

Aeres, en van daaruit te werken aan andere regionale samenwerking. 
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1.3 Zijn deze 

alternatieven door het 

bestuur onderzocht? 

Naast het scenario van intensieve en onomkeerbare samenwerking met andere partijen is er dus steeds ook gekeken naar de optie 

van zelfstandig doorgaan. Alleen lossere vormen van samenwerking boden echter – in de omstandigheden waarin Nordwin College 

verkeert - onvoldoende soelaas. Vanwege de krimp is Nordwin College niet zelfstandig in staat om de innovatieve kennispartner te 

blijven die het wil zijn en is het daarvoor afhankelijk van anderen. Deze afhankelijkheid dwingt tot een intensieve vorm van 

samenwerking. De keuze viel daarbij op Aeres. 

 

Aeres 

Aeres voelt een ander soort urgentie dan Nordwin College. Aeres Groep lijkt een grote organisatie, maar is in vergelijking met 

veel ROC’s en Hogescholen hooguit middelgroot. Voor wat betreft de afzonderlijke takken VO, MBO en HBO afzonderlijk zelfs 

klein en daarmee kwetsbaar. Om ontwikkeling en innovatie gestalte te blijven geven en een gezonde bedrijfsvoering te borgen, is 

omvang ook voor Aeres een serieus thema. 

 

 

Zie 1.2 

 

 

     2 Tijdsbestek  

2.1 Wat is de beoogde 

fusiedatum?  De beoogde fusie vindt plaats in twee stappen: 

 Bestuurlijke fusie per 1 juni 2020 

 Institutionele fusie vindt plaats zo snel als zorgvuldigheidshalve mogelijk is na de bestuurlijke fusie, het streven is om dit na 

een jaar te realiseren, per 1 augustus 2021. Eventuele uitloop vindt alleen plaats als dat in het belang is van het onderwijs en 

de organisatie is. 
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2.2 Welke onderwerpen 

moeten na de fusiedatum 

nog geregeld worden? 

Na de bestuurlijke fusie zien we een organisch proces voor ons waarbij gewerkt wordt aan een nieuwe organisatie voor 

versterking en doorontwikkeling van het groen onderwijs. In een periode die nodig is voor een zorgvuldig proces - waarbij we 

koersen op een termijn van één jaar - wordt het eindplaatje (één AOC) voorbereid. Bij het uitwerken van deze stap zal worden 

bepaald welke eventuele andere wijzigingen nodig zijn om de beoogde synergie te behalen en beide organisaties succesvol te 

integreren.  

 

Tegelijkertijd kunnen mogelijke risico’s in de aparte instellingen worden gemanaged, alvorens één instelling te vormen. Zolang beide 

instellingen herkenbaar gescheiden zijn, kan bijvoorbeeld krimpproblematiek opgelost worden binnen de instelling waar deze zich 

voordoet en die tot kwalitatieve of kwantitatieve frictie leidt.  

 

In de overgangsperiode moet een groot aantal formele zaken geregeld worden. In bijlage 4.3 wordt inzichtelijk gemaakt hoe dat 

traject eruit ziet en welke uitwerkingsbesluiten in die periode nodig zijn. Ook de betrokkenheid van de verschillende 

medezeggenschapsorganen in die periode wordt in de bijlage benoemd. De eindverantwoordelijkheid voor de integratie in de 

periode tussen de bestuurlijke en de institutionele fusie ligt bij het statutair bestuur (Raad van Bestuur) van de stichting die de beide 

instellingen in stand houdt. 

 

Naast voor de formele zaken is er in het fusieproces ook oog voor het samenvoegen van verschillende culturen. Beide organisaties 

kenmerken zich door de aanwezigheid van diverse culturen binnen de eigen organisatie. In de nieuwe organisatie die ontstaat, 

wordt dit unieke ‘karakter’ juist gewaardeerd. In beide organisaties heeft men ervaring in het samenwerken binnen de eigen locatie 

en in het grotere geheel. De diversiteit tussen organisaties en locaties geeft kansen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. 

 

 

     3 Doelen 
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3.1 Wat wil het bestuur 

bereiken met de fusie? 
Een toegankelijke kennisinstelling met een breed groen aanbod is maatschappelijk van belang, voor zowel bedrijven als studenten en 

leerlingen. Bedrijven profiteren van specialistische vakkrachten enerzijds, en van een instelling die mee-ontwikkelt anderzijds. Voor 

leerlingen in het vo, voor studenten in het mbo en hbo en voor werknemers betekent het dat de keuze uit het gehele palet aan 

groene opleidingen binnen handbereik ligt. 

Aeres en Nordwin College versterken elkaar, juist doordat beide instellingen groen zijn. Het feit dat beide instellingen vo en mbo 

aanbieden, geeft direct meerwaarde. De aanwezigheid van het hbo en een uitgebreide range aan commerciële activiteiten bij Aeres 

geeft kansen om vanuit andere invalshoeken te innoveren. Alle onderdelen van de nieuwe organisatie zijn immers groen. De 

onderzoekscapaciteit uit het hbo en de actuele kennis uit de contractactiviteiten kan het vo en het mbo aanvullen. Ook kan het 

mbo in practoraten leren van de ervaring die in het hbo - met lectoraten - eerder met praktijkgericht onderzoek is opgedaan.  

Nordwin College heeft locaties waar het vo en de niveaus 1 en 2 van het mbo samen zitten. Naar dat model wordt bij Aeres met 

interesse gekeken. Nordwin College is qua expertise verder op bepaalde gebieden en Aeres weer op andere. Door focus aan te 

brengen in de ontwikkelgebieden, kunnen locaties op eigen thema’s floreren. Dan wordt het palet van onderwerpen met een 

bovenregionaal karakter nog breder en completer.  

Zo heeft Aeres landelijk een sterke positie in het hbo melkveehouderij onderwijs. Niet alleen zijn op het mbo 400 studenten 

melkveehouderij in opleiding, maar op het hbo zelfs 800. Dat zijn opleidingen met een landelijke uitstraling, die ook landelijk 

studenten trekken. Ook Nordwin College heeft 400 studenten in de melkveehouderij, waarbij men inhoudelijk op onderdelen soms 

verder is dan Aeres. Door de krachten te bundelen ga je van ‘je bent al goed’ naar ‘echt top’, via gedeelde praktijkfaciliteiten, 

expertise en lectoraten. 

Een fusie biedt docenten een verruiming van mogelijkheden om breder kennis en expertise op te doen en in te zetten. We kunnen 

samenwerken aan professionalisering, kennisdeling en bijvoorbeeld curriculumontwikkeling. Ook kan binnen de nieuwe organisatie 

nog meer worden gespecialiseerd en ruimte worden vrijgemaakt om nieuwe dingen te leren in een internationale context. Het 

biedt medewerkers meer ontwikkelperspectieven en doorgroeimogelijkheden. Studenten, bedrijven en instellingen zullen direct 

profijt hebben van het klimaat dat daardoor ontstaat. Andersom profiteert het onderwijs van de kruisbestuiving met het 

innovatieve bedrijfsleven.  

De gefuseerde organisatie levert een krachtige speler met een eenduidig groen profiel op, die een factor van belang zal vormen in 

het Nederlandse onderwijsveld. Een instelling met een dergelijke impact kan rekenen op draagvlak van stakeholders, zowel in de 

regio's als landelijk. Aan de andere kant zou de nieuwe organisatie om diezelfde reden door andere onderwijsinstellingen als 

bedreigend kunnen worden beschouwd. Zowel Nordwin als Aeres staan echter bekend als betrouwbare samenwerkingspartners. 

Een uitnodigende en samenwerkingsgerichte houding is een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe organisatie. 
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3.2 Wat zijn de 

gekwantificeerde doelen? 

In samenwerking met collega instellingen, overheden en partijen in de keten kan de organisatie een waardevolle bijdrage leveren 

aan het vormen van toekomstbestendige groene sectoren. Door de fusie neemt het aantal vakinhoudelijke specialismen toe, 

waardoor nagenoeg iedere groene sector bediend kan worden. Er ontstaat kennisclustering waar leerlingen, studenten en cursisten 

rechtstreeks van profiteren. 

 

Voor beide instellingen is groei geen doel op zich. Wel vertaalt een bepaalde schaal zich in (financieel) weerstandsvermogen, 

effectieve en efficiënte organisatie van bedrijfsvoering en verschillende mogelijkheden voor 'doelmatigheid’. Samen kan bijvoorbeeld 

doelmatiger worden gewerkt aan curricula, kan expertise en faciliteiten worden gedeeld en kunnen werkzaamheden worden 

verdeeld. De contacten met het georganiseerd beroepenveld worden gebundeld, waardoor een betere uitgangspositie ontstaat. 

 

Nordwin College en Aeres hebben de ambitie om op de locaties van beide instellingen een opleidingsaanbod op vo, mbo en hbo 

niveau aan te blijven bieden dat meerwaarde heeft voor bedrijven in de regio. Dat is uiteraard ook van belang voor studenten, die 

een beroep willen kiezen dat bij hen past. Verschraling van het aanbod zal op termijn betekenen dat groen onderwijs verdwijnt op 

zo’n locatie. De fusiepartners willen juist de waarde van gespecialiseerd groen onderwijs benadrukken, zodat er voor studenten en 

leerlingen iets te kiezen blijft. Zowel Nordwin College als Aeres willen een aanbod bieden, dat relevant is en toegankelijk, zodat er 

ten gevolge van de fusie geen opleidingen of locaties worden gestopt.  

 

Die ambitie betekent, dat beschikbare middelen, kennis en ontwikkelkracht zo moet worden ingezet, dat iedereen binnen de 

nieuwe organisatie daar optimaal van profiteert. Op die manier wordt de synergie die de fusie beoogt daadwerkelijk bereikt. Dat is 

een kwestie van organiseren, maar ook van een bepaalde mindset: binnen de nieuwe organisatie zal een cultuur moeten heersen 

van ‘slim samen steeds beter worden'. Binnen de nieuwe organisatie wordt doelmatigheid vertaald naar drie niveaus, die in het 

fusiedocument worden geëxpliciteerd. 

 

Beide organisaties hebben eind 2018 een Kwaliteitsagenda ingeleverd en goedgekeurd gekregen (zie bijlagen 11.3 en 11.4). Analyse 

van beide documenten leert, dat het uitgangspunt van beide op het gebied van studiesucces vergelijkbaar is. Het diplomaresultaat en 

de tevredenheid is hoog, en de Vsv juist laag. Ook de doelstellingen van beide organisaties – die in indicatoren zijn gekwantificeerd - 

zijn met elkaar in lijn. Voor het studiesucces wordt vooral vormbehoud nagestreefd: wat al een prestatie op zich zou zijn. 

 

Verder nemen beide organisaties zich voor de Intake en de LOB te verbeteren. Onder meer deze verbeterde begeleiding moet 

zorgen voor een lage uitval en een verbeterde doorstroom, ook juist voor kwetsbare groepen jongeren.  Deze groep wordt – als 

dat voor hen het beste is – ook intensiever begeleid naar werk bij zowel Nordwin College als Aeres. Ook excellentie en 

internationalisering vormen beleidsspeerpunten, die beide instellingen gemeen hebben.  

 

Vanuit de regeling Kwaliteitsafspraken mbo geldt dat een fusie aanleiding kan zijn om de oorspronkelijke kwaliteitsagenda’s bij te 

stellen. Dit is uiteraard afhankelijk van het (gefaseerde) verloop van de institutionele fusie na de bestuurlijke fusie en verloopt in 

overleg met de Commissie Kwaliteitsafspraken (CKMBO). In overleg met CKMBO zal worden bepaald of een geconsolideerde 

Kwaliteitsagenda voor de nieuwe organisatie meerwaarde heeft.  

 

In dit stadium hebben beide organisaties zich dus al gecommitteerd aan een aantal gekwantificeerde doelen. Los van elkaar, maar 

ook in lijn met elkaar. Uiteraard liggen de doelen van de fusie – een wenkend groen perspectief, behoud van een breed aanbod in 
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het gehele werkgebied, verschillende vormen van doelmatigheid – daarmee in een lijn. Aanvullend formuleren beide partners nog 

als doel om het gezamenlijke marktaandeel tenminste constant te houden. 

 

 

     4 Effecten op diversiteit 

4.1 Hoe wordt 
gewaarborgd dat in een 

bepaalde regio de variatie 

van het onderwijsaanbod 

blijft bestaan?  

De nieuwe organisatie beslaat een uitgestrekt, maar aaneengesloten gebied. Uiteraard levert een fusie één instelling minder op in 

Nederland. De fusie leidt niet tot aangepast onderwijsaanbod in de regio’s en er is nauwelijks overlap in wervingsregio’s tussen 

beide instellingen. De keuze voor deelnemers verandert dus niet. Er is ook geen sprake van ondoelmatig overlappend 

onderwijsaanbod na de fusie. Ook de afstemming met regionale onderwijsaanbieders blijft ongewijzigd door de fusie. Er ontstaat 

een organisatie die gericht is op samenwerking, waarvan verschillende stakeholders zullen profiteren. 

 

Het versterken van de profielen op spillocaties, het innovatiebeleid en de samenwerking komt de (financiële) continuïteit van de 

instelling ten goede en dit borgt de diversiteit van het aanbod. De samenwerking versterkt de interne (ontwikkel- en uitvoerings-) 

doelmatigheid van de gefuseerde instelling. Hierbij kan gedacht worden aan het samen ontwikkelen van lesmateriaal, het uitvoeren 

van audits of visitaties, groter volume aan assessoren, etc.  

 

Dit maakt het in standhouden van kleinere locaties en opleidingen met een groen profiel mogelijk. Voor het vo betekent het dat de 

huidige spreiding van locaties langer gehandhaafd kan worden. Ook maakt het groter volume het mogelijk om ontwikkeling en 

innovatie gezamenlijk op te pakken en zo nieuwe sectoren en opleidingen te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld cross-overs op het 

gebied van dier en zorg, groen en recreatie, agro en techniek. Op deze manier wordt nog beter invulling gegeven aan het opleiden 

tot responsief vakmanschap. 

 

Aeres MBO heeft een interne portfoliosystematiek ontwikkeld die ruimte biedt aan de drie vormen van doelmatigheid 

(ontwikkelings-, organisatie- en uitvoeringsdoelmatigheid). De systematiek – die ook zal worden gehanteerd in de nieuwe 

organisatie – is in het Fusiedocument uitgewerkt en voorzien van voorbeelden.  

 

4.2 Wat is het effect op 

het aantal instellingen in 

de regio? 

Uiteraard levert een institutionele fusie één AOC instelling minder op in Nederland. 
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4.3 Wat is het effect op 

het aantal vestigingen 

van instellingen die in de 

regio actief zijn? 

Een aantal keren wordt in het fusiedocument benadrukt, dat als gevolg van de fusie geen onderwijslocaties gesloten of 

samengevoegd zullen worden.  Uitgangspunt van de fusie is duidelijk niet dat de uitvoering van opleidingen verder wordt 

gecentraliseerd. Beide fusiepartners hechten juist aan een breed toegankelijk aanbod van opleidingen: ook voor ‘meer kwetsbare’ 

groepen en de studenten op niveaus 1 en 2, waarvan bekend is dat zij minder snel zullen reizen naar een specifieke 

opleidingslocatie. Profilering via spillocaties betekent dus niet dat het aanbod op andere locaties verschraalt: studenten van alle 

andere locaties profiteren juist in hun opleiding van de kwalitatief hoogwaardige innovaties die elders worden ontwikkeld. 

 

Deze aanpak garandeert menselijke maat. Wel gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de effecten van krimp er bijvoorbeeld voor kan 

zorgen dat in de jaren na de fusie aanvullende keuzes gemaakt worden. Dat geldt voor zowel Aeres als Nordwin College – en voor 

iedere andere onderwijsinstelling – ook los van deze fusie. Het organiseren van onderwijs ‘thuisnabij’ de lerende blijft echter het 

uitgangspunt in de onderwijsvisie van de instellingen, daartoe mede in staat gesteld door de fusie. 

 

Onderwijslocaties bij beide instellingen zijn relatief kleinschalig. De sfeer is voor leerlingen en studenten ‘veilig’: zij weten bij wie zij 

terecht kunnen, zij worden gekend door docenten en conciërges en de begeleiding is bovengemiddeld. De organisatie van het 

onderwijs wijzigt door de fusie niet. Leerlingen in het vo en studenten in het mbo houden dus dezelfde ondersteuningsstructuur, 

dezelfde gebouwen en dezelfde aanspreekpunten. 

 

Hierdoor blijft de overzichtelijkheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid op locatieniveau gewaarborgd. In de gefuseerde 

organisatie behouden locaties een eigen karakter en spelen in op de behoeften van hun eigen studenten in het mbo en leerlingen in 

het vo. Het locatiemanagement en de docententeams blijven daarop te allen tijde aanspreekbaar. 

 

4.4 Wat is het effect op 
het opleidingsaanbod in 

de regio? 

Zie 4.3 

4.5 Wat zijn de 

verwachte effecten op het 

vestigingsniveau? 

 

Locaties behouden hun eigenheid en karakter binnen de nieuwe organisatie. De teamleiders blijven hetzelfde en zijn het gezicht 

naar buiten en aanspreekpunt voor medewerkers. Het onderwijs vindt plaats in dezelfde gebouwen als voorheen, de werkplek blijft 

herkenbaar. Teams vormen blijvend een belangrijke basis en binnen kaders krijgen zij professionele ruimte en verantwoordelijkheid. 

Eigenaarschap, ondernemerschap en verantwoordelijkheid wordt zo dicht mogelijk bij of in het primaire proces belegd in de 

organisatie. 
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     5 Effecten op keuzevrijheid 

5.1 Welke keuze uit onderwijsaanbieders 

hebben deelnemers na de beoogde fusie? In 
welk opzicht verandert de huidige keuze door 

de beoogde fusie? 

De nieuwe organisatie beslaat een gebied dat zich uitstrekt van het Zuid-Oosten tot aan het Noord-Westen 

van Nederland. Zie onder.  

 

 

(De locaties Leeuwarden, Dronten, Delft en Den Bosch zijn uitvoeringslocaties van Aeres Agree, de locatie 

Nijmegen is een uitvoeringslocatie van de Hogeschool.) 

 

Het werkgebied van Aeres strekte zich al uit over een relatief groot gebied. Dat gebied bestaat uit diverse 

subregio's met een economische structuur die van gebied tot gebied verschilt. Aeres is al gewend om daarmee 

om te gaan: profilering van opleidingen waar dat past bij de subregio, waarbij de ontwikkelkracht die daar 

aanwezig is, uitstraalt naar de overige gebieden. Zo ontstaat een breed aanbod op alle locaties, terwijl 

opleidingen soms lokaal echt goed zijn, met een landelijke uitstraling en instroom. Dit wordt ondersteund 

door een infrastructuur die deze afstemming faciliteert. 
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5.1a Hebben deelnemers een reële keuze uit 

onderwijsaanbieders? 

 

Nordwin College is de enige aanbieder van groen onderwijs in Friesland, zowel mbo als vo. Van Hall 

Larenstein is de aanbieder op hbo niveau. De enige echte andere groene speler in het Noorden is (naast Zone 

in Overijssel en Aeres zelf in Emmeloord en Dronten) Terra College, dat groen onderwijs verzorgt in 

Drenthe en Groningen. Met Terra College wordt op zeer veel gebieden samengewerkt. Dezelfde relatie geldt 

met de ROC's in Friesland: Friesland College en Friese Poort zijn belangrijke samenwerkingspartners.  

 

Als gevolg van de fusie vindt alleen een krachtenbundeling van Aeres en Nordwin College plaats. Het 

afzetgebied van beide instellingen overlapt nauwelijks, en als gevolg van de fusie worden geen locaties of 

opleidingen gesloten. Er is ook geen sprake van ondoelmatig overlappend onderwijsaanbod na de fusie. Met de 

andere aanbieders in de regio's wordt constructief samengewerkt. De keuze voor deelnemers verandert dus 

niet door de fusie. 

 

5.2 Wat zijn de effecten van de fusie op de 

spreiding en omvang van de betrokken  

rechtspersonen in de regio? Benoem daarbij 
zowel de voor- en nadelige effecten van de 

voorgenomen fusie. 

 

Door de fusie is er één rechtspersoon minder. Als gevolg van de fusie worden geen opleidingen of locaties 

gesloten. De spreiding en variatie blijven dus gelijk. Ook de omvang wijzigt door de fusie niet. Groei is geen 

doel op zich, terwijl de fusie ook geen bezuiniging in de vorm van vermindering in Fte’s beoogt. Wel zou los 

van de fusie – als bijvoorbeeld krimp in een bepaalde (sub)regio daarvoor aanleiding geeft – op termijn het 

opleidingsaanbod aangepast kunnen worden. Deze afwegingen maken beide instellingen ook nu al los van 

elkaar.  
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5.3 Welke voorzieningen zijn er? Na de fusie zijn er 28 vestigingen in 20 plaatsen (zie plaatje bij 5.1). Per onderwijslocatie zijn er gemiddeld 

tussen de 600 en 800 studenten, maar er zijn grote verschillen in omvang tussen de locaties. Onderwijsteams 

zijn de basis van het onderwijs en hebben op de locaties hun ‘thuis’. Teams bestaan gemiddeld uit relatief klein 

aantal medewerkers en worden geleid door een teamleider. Deze is zichtbaar en aanspreekbaar voor 

studenten, ouders en bedrijven. 

 

Het onderwijs vindt plaats in dezelfde gebouwen als voorheen: de werkplek blijft voor medewerkers 

herkenbaar. Op de onderwijslocaties blijft een aantal basis administratieve en facilitaire voorzieningen 

georganiseerd, die direct nodig zijn om lokaal het primaire proces te ondersteunen. Die blijven daarmee voor 

medewerkers vertrouwd en benaderbaar.  

 

De stafondersteuning wordt op 3 niveaus georganiseerd: corporate, instellingsniveau (AOC, Hogeschool) en 

locatieniveau. Hierdoor kan de ondersteuning zo dichtbij het primair proces georganiseerd worden als nodig is 

voor de continuïteit, kwaliteit en nabijheid voor studenten, leerlingen en medewerkers. 

 

In de huidige situatie zijn medewerkers in beide organisaties ook al gewend om een bestuursbureau centraal 

en op afstand ingericht te hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over faciliteiten zoals een helpdesk voor ICT of een 

antwoord op een vraag over een salarisspecificatie. Contacten vinden veelal per email of telefonisch plaats en 

daarnaast bezoeken medewerkers van het bestuursbureau de locaties. Belangrijk is dat de inrichting en 

organisatie inzichtelijk en transparant is en blijft en dat voor alle betrokkenen helder is wie waarvoor het 

aanspreekpunt is. 

Een krachtig primair proces staat voorop. De fusie maakt een verdere versterking mogelijk van de 

onderwijskundige ondersteuning naar locaties, door gezamenlijke ontmoetingen en inzet van wederzijdse 

expertise. Ook kunnen praktijkfaciliteiten worden gedeeld. De toegenomen geografische afstand tussen de 

onderwijslocaties vormt een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie. Doordat Aeres hiermee bekend is, 

zijn bijvoorbeeld voorzieningen voor video conferencing aanwezig die ook in de huidige situatie al regelmatig 

en efficiënt wordt gebruikt. 

5.4 Wat zijn de gevolgen voor de 

bereikbaarheid en toegankelijkheid van de 

voorzieningen?  

 

Een nadelig effect kan zijn dat de fusie leidt tot een zeer omvangrijk werkgebied waardoor reistijd een drempel 

kan zijn voor het elkaar ontmoeten. Dit kan ondervangen worden door o.a. videoconferencing, hetgeen nu 

ook al veel wordt gebruikt. De geografische afstand tussen locaties bestaat nu ook al binnen Aeres. 

Maatregelen en geleerde lessen van de huidige situatie binnen Aeres kunnen ook in de gefuseerde organisatie 

worden ingezet en benut.  

De fysieke bereikbaarheid van de locaties voor studenten, leerlingen en medewerkers blijft in de fusie-

organisatie gelijk aan de huidige situatie. Ook de spreiding van de vmbo locaties blijft hetzelfde. Door de 

ondersteuning op drie niveaus te organiseren - corporate, instellingsniveau en locatieniveau - is de 

ondersteuning beschikbaar en toegankelijk voor studenten en medewerkers. 
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5.5 Wat zijn de gevolgen voor andere 

belanghebbende partijen? Beschrijf hier in 

ieder geval het effect op het (regionale) 

bedrijfsleven. 
 

Er ontstaat – zoals ook eerder benoemd – een krachtige speler in het groen, die een factor van belang zal gaan 

vormen. Dat is positief, qua ontwikkelkracht. Een risico is dat de nieuwe organisatie als bedreigend zal worden 

ervaren, juist ook door de kracht en de schaal. Dit beïnvloedt de balans die er op dit moment bijvoorbeeld is 

tussen de verschillende onderwijsinstellingen in de regio's binnen het werkgebied. Een positief, zelfbewust 

beeld moet zeker niet omslaan in een zweem van arrogantie. 

 

Vandaar dat de nieuwe organisatie expliciet benoemt en naleeft dat zij alleen kan bestaan als goede 

samenwerkingspartner. Beide organisaties hebben dan ook een trackrecord dat die belofte op voorhand 

ondersteunt. De afspraken, verbanden en relaties die er waren, worden gecontinueerd. Als gevolg van de fusie 

stoppen we dus nergens mee: de nieuwe organisatie zal alleen nog meer capaciteit vrij kunnen maken om met 

meer partners in meer verbanden relaties aan te gaan om het groene domein te versterken.  

 

Net als ten behoeve van studenten blijft het uitgangspunt dat locaties op die schaal direct ‘zaken doen’ met 

bedrijven voor stages of welke vormen van samenwerking dan ook. De schaal verandert daar dus niks aan. 

Sommige groene bedrijven opereren landelijk. In die zin is de schaal een voordeel. De nieuwe organisatie doet 

het samen: daardoor zijn we als instelling ook benaderbaar voor bijvoorbeeld koepelorganisaties. Dat is geen 

verandering ten opzichte van hoe het nu binnen beide organisaties is geregeld. We zijn en blijven een 

benaderbare samenwerkingspartner. 
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5.6 Wat zijn de effecten op de 

onderwijskundige diversiteit van het 

onderwijsaanbod in de regio? Benoem daarbij 

zowel de voor- en nadelige gevolgen van de 
voorgenomen fusie. 

 

Nordwin College en Aeres hebben de ambitie om op de locaties van beide instellingen een opleidingsaanbod 

aan te blijven bieden dat meerwaarde heeft voor bedrijven in de regio. Dat is uiteraard ook van belang voor 

studenten, die een beroep willen kiezen dat bij hen past. Verschraling van dat aanbod zal op termijn betekenen 

dat groen onderwijs verdwijnt op zo’n locatie. Dan blijft er weliswaar vo en mbo over, maar de fusiepartners 

willen juist de waarde van gespecialiseerd groen onderwijs benadrukken. Zowel Nordwin College als Aeres 

willen een aanbod bieden, dat relevant is en toegankelijk, zodat er ten gevolge van de fusie geen opleidingen of 

locaties worden gestopt.  

 

In het geschetste perspectief wordt de nieuwe organisatie méér dan een ‘som der delen’, bestaande uit een 

verzameling van lokale activiteiten. Door deze activiteiten als geheel (als concept) te positioneren, wordt het 

beeld van één gespecialiseerde groene kennisorganisatie voor leven lang ontwikkelen tastbaar. Dit concept is 

geschetst in het Fusiedocument op pagina 20. Een organisatie die zich onderscheidt door een rijk en scherp 

geprofileerd aanbod van opleidingen, cursussen en onderzoeksmogelijkheden in het groene domein. Daarvan 

profiteren studenten, werkenden en bedrijven in onze regio's en soms landelijk.  

 

Het schema in het Fusiedocument geeft inzicht in die gemeenschappelijkheid op mbo niveau. Een overzicht van 

de zwaartepunten of profileringsgebieden en de relatie met de mbo-programma’s van beide instellingen is te 

zien. Ook is aangegeven wat de zogenoemde ‘spillocatie’ is van een bepaald zwaartepunt. Op een spillocatie is 

de ontwikkelkracht op een bepaald thema geconcentreerd op niveau 3 en 4. Dat betekent niet dat andere 

locaties geen opleidingen op dat thema aanbieden. Zij profiteren juist, waardoor een doelmatige situatie wordt 

bereikt. 

 

Ook het vmbo profiteert van de gezamenlijke ontwikkelkracht. De spreiding van locaties en het aanbod van 

profielen veranderen niet door de fusie.  

 

 

     6 Kosten en baten 

6.1 Welke financiële kosten en baten zullen er 

zijn?  
De fusie leidt niet tot gedwongen ontslagen. Daardoor zijn de frictiekosten relatief laag.  Op basis van de 

personeelsplanning van Nordwin College kan worden ingeschat dat de kwantitatieve uitdaging – gezien het 

natuurlijke verloop - behapbaar is te noemen. Voor wat betreft de kwalitatieve uitdaging geldt, dat partijen 

elkaar kunnen versterken.  

 

Een kostenpost betreft verder de fusie zelf: inhuur van externe begeleiding, advies, juridische expertise 

enzovoorts. Ook zal de integratie van beide organisaties tijdelijk kosten met zich meebrengen. Dit zijn echter 

bedragen, die op de totale begroting van de nieuwe organisatie slechts een fractie uitmaken.  
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6.2 Is de continuïteit voldoende gewaarborgd? 
Het al dan niet aangaan van een fusie is een zwaarwegende beslissing voor zowel Nordwin College als Aeres. 

Beide instellingen willen niet voor verrassingen komen te staan. Een grondig onderzoek door EY in de vorm 

van Due Diligence was dan ook een prominent onderdeel van het fusietraject. Op basis van de kengetallen en 

goedgekeurde begroting is de continuïteit ruimschoots gewaarborgd en geen discussiepunt. Hieronder is een 

overzicht van de baten en lasten opgenomen van de organisatie na de bestuurlijke fusie. 

 

  
 
Duidelijk is dat het rendement na de fusie in ieder geval stabiel blijft, en nog blijft groeien. Dat is belangrijk 

voor de continuïteit. Hiervoor zijn naast de exploitatie ook de balanscijfers van belang. In het fusiedocument 

zijn de balanscijfers opgenomen die na de bestuurlijke fusie zullen ontstaan. Voor een beoordeling van de 

continuïteit zijn verder de verschillende kengetallen van belang. In de tabel hieronder zijn de kengetallen 

opgenomen van de instelling die ontstaat na de bestuurlijke fusie.  

 

 
 

 

 



16 

 

6.3 Wat zijn de risico’s? 

 
● Krimp Nordwin College 

Nordwin College bevindt zich in een krimpregio en verwacht in 2024/2025 nog een krimp van het 

leerlingaantal ten opzichte van het schooljaar 2019/2020 van ongeveer 15%. Dit leidt naast bezuinigingen op 

het materiele budget ook tot een taakstelling op personeelsgebied. Nordwin College heeft de opgave in beeld 

en heeft eerder aangetoond met een taakstelling om te kunnen gaan. Voor het opvangen hiervan beschikt het 

Nordwin College nog over een flexibele schil en gaat er in diezelfde periode een fors aantal personen met 

pensioen. 

 

● Private activiteiten Aeres 

Bij Aeres zijn de rendementen van de private activiteiten voor een groot deel markt- en conjunctuurgevoelig. 

Ook het beleid van de overheid heeft invloed op de omzet. Het risico bestaat dat de rendementen negatief 

worden waardoor ingrijpen noodzakelijk is. Negatieve resultaten kunnen uitstralen op het onderwijs. 

Financieel gezien is er geen doorwerking naar het onderwijs, omdat de private activiteiten in gescheiden 

juridische entiteiten zijn ondergebracht. 

 

● Bezetting ICT functie 

De integratie van werkprocessen wordt vergemakkelijkt als de basis qua systemen op orde is en bij voorkeur 

zijn gedigitaliseerd. Dat geldt nu niet voor alle werkprocessen, waaronder een aantal cruciale zoals 

bijvoorbeeld rond HRM. Bij beide organisaties is op dit moment de bezetting minimaal en mensen zijn moeilijk 

te vinden. Elk extra project betekent voor beide partijen automatisch inzet van externen (inhuur). Daarbij 

hebben beide organisaties te maken met technische restpunten uit het verleden. Vandaar dat een realistische 

planning met duidelijke prioritering is gemaakt. 

 

● Kans op negatief sentiment 

Er ontstaat een krachtige organisatie, die als bedreigend kan worden ervaren. Er is nauw contact met 

stakeholders onderhouden en beide organisaties hebben een reputatie als goede samenwerkingspartners. 

Daarnaast leeft als gevolg van de regionale spreiding bij een aantal medewerkers van Nordwin College zorg 

over toekomstige werkgelegenheid. De uitleg en duidelijkheid die hierover wordt gegeven, verkleint de kans 

op dit soort sentiment. 

 

 Geografisch gebied 

Aeres en Nordwin College bestaan uit verschillende organisatieonderdelen, die verspreid liggen in een groot 

voedingsgebied. Met de fusie wordt deze complexiteit groter qua geografische afstand. De afstand tussen 

locaties bestaat nu ook al binnen Aeres. Maatregelen en geleerde lessen van de huidige situatie binnen Aeres 

kunnen ook in de gefuseerde organisatie worden ingezet en benut. 
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6.4 Welke niet-financiële kosten en baten zal 

de fusie opleveren? De niet-financiële baten zijn in de paragrafen 3.1 en 3.2 benoemd in de vorm van doelen. Er ontstaat een 

krachtige speler in het groen, die een compleet, actueel en relevant aanbod kan bieden op vo, mbo en hbo 

niveau, naast commerciële activiteiten. De ontwikkelkracht en doelmatigheid wordt op verschillende manieren 

versterkt. De nieuwe organisatie blijft op samenwerking gericht. Op verschillende plaatsen in het 

Fusiedocument zijn mogelijke nadelen en risico’s benoemd, steeds voorzien van de maatregelen om die te 

ondervangen. Het bestuur van de nieuwe organisatie is erop gericht de voordelen en doelen actief na te 

streven en de potentiele nadelen actief te bestrijden, zodat zij niet intreden.  

 

 

     7 Effecten op personeel en deelnemers 

7.1 Wat zijn de gevolgen voor voorzieningen 

(zoals de dienstverlening aan deelnemers)? Onderwijslocaties bij beide instellingen zijn relatief kleinschalig. De sfeer is voor leerlingen en studenten ‘veilig’: 

zij weten bij wie zij terecht kunnen, zij worden gekend door docenten en conciërges en de begeleiding is 

bovengemiddeld. De organisatie van het onderwijs wijzigt door de fusie niet. Leerlingen en studenten houden 

dus dezelfde ondersteuningsstructuur, dezelfde voorzieningen en dezelfde aanspreekpunten. 

Hierdoor blijft de overzichtelijkheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid op locatieniveau gewaarborgd. In de 

gefuseerde organisatie behouden locaties een eigen karakter en spelen in op de behoeften van hun eigen 

studenten in het mbo en leerlingen in het vo. Het locatiemanagement en de docententeams blijven daarop te 

allen tijde aanspreekbaar. 
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7.2 Welke effecten verwacht het bestuur op 

het schoolklimaat, de betrokkenheid van 

deelnemers bij de instelling en de 

betrokkenheid van het personeel bij de 
instelling? 

Beide instellingen zijn ervan overtuigd, dat betrokkenheid van ouders en studenten van meerwaarde is voor de 

waardering en tevredenheid over het onderwijs en de locatie. De tevredenheid van studenten, hun ouders, 

alumni en bedrijven over beide instellingen is bovengemiddeld. Het betrekken van studenten, leerlingen en 

ouders is een belangrijke manier om de tevredenheid en waardering te beïnvloeden. Primair ligt het versterken 

van leerling-/student-/ouderbetrokkenheid bij de locaties. Er wordt onderzocht hoe het verwezenlijken van 

studentbetrokkenheid na de fusie vorm en inhoud gegeven kan worden.  

 

Beide organisaties kenmerken zich door sterk betrokken en bevlogen medewerkers. Betrokkenheid blijkt 

vooral uit de mate waarin medewerkers hart hebben voor hun locatie en vinden dat zij zelf bij de organisatie 

en haar doelen passen. Op locatie- en teamniveau vindt de dialoog met individuele medewerkers plaats.  

 

De betrokkenheid is - net als nu - in eerste instantie gefocust op de eigen onderwijsomgeving. Ook de 

betrokkenheid bij de nieuwe organisatie als geheel is voor het welslagen van de fusie van belang. Daar zit 

immers ook de meerwaarde van samen optrekken. Daarom wordt ook gewerkt aan Aeres-betrokkenheid, 

door middel van digitale middelen, bijeenkomsten van experts door de hele organisatie heen, tweejaarlijkse 

Aeres-dag enzovoorts. 

 

Het onderwijs vindt plaats in dezelfde gebouwen als voorheen: de werkplek blijft voor medewerkers 

herkenbaar. Teams vormen blijvend een belangrijke basis en binnen kaders krijgen zij professionele ruimte en 

verantwoordelijkheid. Eigenaarschap, ondernemerschap en verantwoordelijkheid wordt zo dicht mogelijk bij of 

in het primaire proces belegd in de organisatie. 

 

7.3 Wat zijn de gevolgen voor andere 

belanghebbende partijen?  Zie 5.5 
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7.4 Wat zijn de gevolgen voor de 

arbeidsvoorwaarden, het personeelsbeleid en 

de medezeggenschap? 

Uit het eindproduct van de projectgroep Juridische zaken/medezeggenschap blijkt dat de 

medezeggenschapsstructuren van beide instellingen voor wat betreft het vmbo en mbo vergelijkbaar zijn. De 

gefuseerde instelling zal voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van medezeggenschap. Wel wordt het 

een uitdaging een centrale ouder- en studentenraad met continuïteit te kunnen realiseren, vooral ten gevolge 

van de reistijd.  

 

Een mogelijke oplossing is te werken met regionale deelraden. In het Fusiedocument is de medezeggenschap in 

de nieuwe organisatie na de bestuurlijke fusie uitgewerkt. In overleg met de medezeggenschapsorganen zal 

vervolgens gezocht worden naar de meest passende medezeggenschapsstructuur voor na de institutionele 

fusie, die voldoet aan de criteria: volwaardig, goed functionerend en effectief. 
 

Voor de bestuurlijke fusie geldt als uitgangspunt dat alle medewerkers van Nordwin College mee overgaan 

naar de nieuwe werkgever Aeres en dat daarmee alle rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten 

overgaan naar de nieuwe werkgever. De arbeidsvoorwaarden blijven dus gelijk. De fusie heeft geen gevolgen 

voor de werkgelegenheid in termen van gedwongen ontslagen.  

 

Vanuit organisatieperspectief verandert er het meest in de richting van de toekomstige stafondersteuning, 

aangezien zich daar de meeste potentiële (positionele) wisselingen voordoen. Hiervoor is een aparte notitie 

opgesteld, die in het fusiedocument genoemd is (bijlage 3.1). Het uitgangspunt is dat Aeres op het moment van 

de bestuurlijke fusie de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van Nordwin College overneemt. 

 

De omvang van de bestuursbureaus in formatie blijft gelijk op het moment van bestuurlijke fusie aan de 

omvang van de huidige bestuursbureaus gecombineerd. Het samenwerken in de dienstverlening, die nu 

geleverd wordt vanuit twee bestuursbureaus, levert synergie op het gebied van verdere professionalisering, 

verbeteren van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening aan de locaties. 

Het realiseren van een efficiencyvoordeel door het integreren van werkprocessen na de fusie kan op termijn 

aan de orde zijn.  

 

Beide organisaties streven naar het oplossen van klachten zo laag mogelijk in de organisatie. Een formele 

klachtenbehandeling zal worden behouden zoals deze nu ook geldt. De gefuseerde instelling zal de 

klachtenprocedures en –commissies harmoniseren. Na de fusie ontstaat er een groter potentieel aan expertise 

op dit gebied. 
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7.5 Wat zijn de gevolgen voor de 

betrokkenheid van deelnemers, hun motivatie 

en hun mogelijkheden tot medezeggenschap? 

Na de bestuurlijke fusie behouden de onderwijsinstellingen binnen de stichting Aeres hun 

medezeggenschapsorganen. Dat geldt voor het Pro en het HBO. Omdat beide AOC’s niet zijn samengevoegd, 

behouden zij ook beiden hun eigen OR, studentenraad en ouderraad. De OR van Nordwin College krijgt een 

(tijdelijke) plaats in de COR voor de periode tussen bestuurlijke en institutionele fusie. Om samenwerking en 

integratie te bevorderen en gezamenlijk te kunnen optrekken in onderwerpen die van belang zijn voor het 

geheel of specifiek voor de uit te werken institutionele fusie, is het van belang dat de structuur hierop wordt 

aangepast waar mogelijk.  

 

Voorstel is om een Tijdelijke Ondernemingsraad in te stellen waarin de beide OR’en van de beide AOC’s zijn 

vertegenwoordigd, en die bevoegdheden krijgt aangaande onderwerpen direct gerelateerd aan de 

(voorbereiding van) institutionele fusie. Onderzocht wordt of een dergelijke tijdelijke constructie ook voor 

ouders en studenten te realiseren is. Inrichting van de medezeggenschapsstructuur na de institutionele fusie zal 

een van de onderwerpen zijn van verdere uitwerking na de bestuurlijke fusie. 

 

Voor de studenten is aanpassing van de structuur, gezien de regionale spreiding en de daarmee gepaard gaande 

reisafstanden, minder voor de hand liggend. Beide AOC’s behouden hun eigen studenten- en ouderraad na de 

bestuurlijke fusie. Binnen Aeres is de studenten en oudermedezeggenschap per instelling georganiseerd. Er is 

geen gremium boven de instellingen, zoals dat voor medewerkers is georganiseerd in de COR. Zaken die voor 

de eigen instelling van belang zijn, kunnen in de bestaande gremia worden besproken. 

 

Voor zaken die de (voorbereiding van) de institutionele fusie betreffen zou - analoog aan de TOR - een 

Tijdelijke Studentenraad en – ouderraad kunnen worden ingericht. Deze zou bestaan uit een afvaardiging van 

de studenten- en ouderraden van de beide AOC’s. Ook hier wordt in een overeenkomst vastgelegd dat de 

bevoegdheid uitsluitend de aangelegenheden betreffen die verband houden met de fusie. Te denken valt dan 

bijvoorbeeld aan de beroeps- en klachtenregelingen voor studenten, hoogte en besteding van de vrijwillige 

ouderbijdrage en de onderwijs- en praktijkovereenkomst. Ook hier geldt dat de instelling en de inhoud van de 

TSR- en TOUR overeenkomst steeds gebeurt in overleg en overeenstemming met de betrokken studenten- 

en ouderraden. 

 

 

     8 Communicatie en evaluatie  
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8.1 Op welke manieren en via welke kanalen 

worden de belanghebbenden betrokken bij het 

fusieproces? 

Communicatie voor de fusie-intentie 

 

Rond het bekendmaken van de intentie tot fusie tussen Nordwin College en Aeres op 8 mei 2019 zijn de 

interne en externe stakeholders geïnformeerd volgens een communicatieplan (zie bijlage 6.1). In hoofdlijnen 

heeft dit plan ertoe geleid dat: 

● Medewerkers van beide organisaties zijn geïnformeerd via mail en intranet, ondersteund (bij Aeres) 

door een reguliere nieuwsbrief. Naast de aankondiging van de fusie-intentie werd daarbij ook gebruik 

gemaakt van een verkorte en een uitgebreide FAQ. De uitgebreide versie was in eerste instantie 

bedoeld voor leidinggevenden, zodat zij vragen van medewerkers konden beantwoorden. Deze versie 

is later voor alle medewerkers beschikbaar gesteld.  

● Naast schriftelijke informatie waren er medewerkersbijeenkomsten, waar een toelichting werd 

gegeven op de fusie-intentie. Bij Nordwin College werden deze bijeenkomsten op alle locaties 

gehouden. Bij Aeres gebeurde dit: 

1. op het Bestuursbureau in Ede (voor medewerkers van het Bestuursbureau en voor medewerkers van 

de centrale (V)MBO-staf) en  

2. op de vestiging van Aeres in Emmeloord (als meest noordelijke vestiging, waardoor een fusie extra 

impact zou kunnen hebben).  

● Medezeggenschapsorganen zijn voorafgaand aan de bekendmaking van de fusie-intentie door de  

CvB’s bezocht. Met de Raden van Toezicht is intensief overlegd. Op de dag van de feitelijke 

bekendmaking ontvingen de medezeggenschaps- en toezichtsorganen een schriftelijke bevestiging 

hierover.  

● Overige externe stakeholders (waaronder collega-onderwijsorganisaties, samenwerkingspartners, 

vakbonden, contactpersonen bij ministerie van Onderwijs en Onderwijsinspectie, zijn zoveel mogelijk 

persoonlijk benaderd door de CvB’s. Deze stakeholders hebben daarbij veelal ook een schriftelijke 

bekendmaking ontvangen.  

 

Communicatie na de fusie-intentie 

 

Na de bekendmaking van de fusie-intentie op 8 mei 2019 lag de focus bij de communicatie op: 

● Medewerkers: zij worden proactief geïnformeerd over het proces, de voortgang en - wanneer 

passend - de inhoud van het fusie-onderzoek. Dit gebeurt voornamelijk via intranet, waarbij Aeres en 

Nordwin College waar mogelijk dezelfde formulering van teksten hanteren.  

● Management: zij zijn elk op hun niveau en in hun overleggremium geïnformeerd. 

● Medezeggenschap: de medezeggenschapsorganen worden intensief betrokken bij het 

besluitvormingsproces volgens de gebruikelijke communicatielijnen die hiervoor bestaan.  

● In deze fase wordt 1-op-1 met externe stakeholders gecommuniceerd, wanneer dit ten dienste staat 

van het proces rond het fusie-onderzoek en/of de voorbereiding van een fusie (zie nogmaals: bijlage 

9). Verder is de communicatie met externen vraaggestuurd en wordt het principe gehanteerd: ‘intern 

voor extern’.  
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8.2 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de 

doelen van de fusie zijn bereikt? 
Beide fusiepartners willen verantwoording afleggen over gestelde doelen, en accenten verleggen of 

inspanningen intensiveren als dat – gelet op de resultaten of effecten – aan de orde is. Een eerste mijlpaal is de 

zogenaamde ‘mid-term’ in de cyclus van de Kwaliteitsafspraken (2021). Dat is te vroeg om elementen van de 

fusie te evalueren, maar wel een goed moment om te bezien of het wenselijk is om de Kwaliteitsagenda's van 

beide organisaties in elkaar te schuiven. Op dat moment is het ook duidelijk of de beoogde resultaten van de 

afzonderlijke Kwaliteitsagenda's op schema liggen. 

 

De volgende mijlpaal is dan de eindrapportage in het kader van de Kwaliteitsafspraken, al dan niet dus op basis 

van een gezamenlijk plan. Dit vindt plaats in 2023, terwijl het Strategisch Plan van Aeres loopt tot 2024 (zie 

bijlage 11.5). Vandaar dat 2023/2024 een geschikt tijdvak voor de nieuwe organisatie zou zijn om de 

doelstellingen – van zowel de Kwaliteitsagenda's, andere strategische doelen als de doelstellingen vanuit de 

fusie te evalueren.  

 

8.3 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd wat de 

effecten (vooral op de punten van spreiding, 

omvang, variëteit en keuzevrijheid) zijn? 

Zie 8.2: zowel (gekwantificeerde) doelen als effecten worden gelijktijdig geëvalueerd. 

 

 

Toelichting 
 
Algemeen 

Dit formulier is bijlage 2 bij de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs. 

 

 


