
Geachte heer Bloem, 
 
Zoals telefonisch met u besproken het volgende: 
Onderwijsbureau Meppel ondersteunt samenwerkingsbestuur Stichting Aves (voortaan: Aves) in haar 
bedrijfsvoering en administratie. Vanuit deze hoedanigheid leg ik namens het college van bestuur 
(CvB) van Aves het verzoek ter advisering over de fusie effectrapportage (FER) via u voor aan de 
gemeente Noordoostpolder. Zoals telefonisch besproken is hier enige spoed mee gemoeid. 
 

Aanleiding en achtergrond (nader uitgewerkt in de fusie effectrapportage) 
Het CvB van Aves is voornemens de twee basisscholenscholen CBS Klimop en informele 
samenwerkingsschool Titus Brandsma, beide vlak bij elkaar gelegen in Nagele en beide 
onderdeel uitmakend van Aves, per 1 augustus van dit jaar samen te voegen tot een nieuwe 
informele samenwerkingsschool. Deze ontwikkeling is reeds via andere wegen, waaronder de 
reguliere afstemming met betrekking tot huisvesting van scholen met de gemeente 
besproken, maar nog niet formeel voorgelegd.  
 
De belangrijkste aanleiding voor het willen samenvoegen is de sterke leerlingenkrimp die 
heeft plaatsgevonden bij beide scholen, waarbij CBS Klimop bij de start van dit schooljaar nog 
34 leerlingen had. De twee afzonderlijke scholen zijn klein en kwetsbaar voor de toekomst. 
De prognoses laten geen stijging, maar lichte daling tot stabilisatie van het leerlingenaantal 
zien. Met de samenvoeging, waarbij één van de schoolgebouwen wordt opgegeven, wil Aves 
de onderwijsvoorziening in Nagele duurzaam in stand houden, de continuïteit voor 
leerlingen, ouders én personeel verzekeren en de financiële slagkracht versterken en 
daarmee continu kunnen blijven investeren in de onderwijskwaliteit voor kinderen in Nagele. 

 
Dit traject van de voorgenomen samenvoeging heeft een lange aanloop gehad, waarbij er 
sinds het voorjaar van 2019 actief over is gesproken met betrokken stakeholders van de 
scholen en Aves een aantal uitgangspunten heeft gehanteerd, waaronder: gezamenlijke 
waarden, transparantie, continuïteit voor de leerlingen. Er is een onafhankelijke projectgroep 
geïnstalleerd die de samenvoeging heeft verkend op een aantal terreinen:  

         Onderwijs & schoolorganisatie,  

         Identiteit,  

         Personeel & rechtspositie,  

         Financiën, materieel & huisvesting  
Voor ieder onderwerp heeft een aparte werkgroep, bestaande uit de directeuren van de 
scholen, personeel, ouders (bij werkgroep Identiteit) en experts van buiten de eigen 
organisatie onderzocht:  
1) of er zwaarwegende redenen zijn de samenvoeging geen vorm te geven en  
2) welke richtinggevende uitgangspunten aan de nieuwe school kunnen worden meegegeven 
en  
3) waarover concreet dient te worden nagedacht bij implementatie. 
 
Geen van de werkgroepen is gestuit tegen bezwaren die een samenvoeging in de weg staan. 
Sterker nog, het is in goede harmonie verlopen en heeft een goede basis geleverd voor een 
nieuwe informele samenwerkingsschool. Om het proces transparant te laten verlopen is 
voorafgaand, aan de start en in de eindfase van de verkenning een aantal informatieavonden 
gehouden voor al het personeel, ouders en andere geïnteresseerden in Nagele en worden 
met enige regelmaat fusieflitsen verstuurd. De stuurgroep van het project heeft dan ook een 
positief advies gegeven aan het CvB. Op dit moment zijn de onderwijsteams al hard aan het 
werk om, vooruitlopend op een besluit door het CvB, vorm te geven aan de nieuwe school. 

 



Omdat er onduidelijkheid heerste of het bij deze vorm van een scholenfusie benodigd is om de fusie 
effectrapportage óók aan de gemeente voor te leggen ter advisering (zo is deze fusie bv procedureel 
niet toetsplichtig bij DUO), heeft deze belangrijke stap in de besluitvormingsproces voor het Cvb van 
Aves vertraging opgelopen en is het niet eerder voorgelegd aan de gemeente Noordoostpolder. 
 
Het CvB van Aves, de schooldirecteuren en medezeggenschapsraden willen nu het einde van het 
schooljaar nadert en de beoogde fusiedatum met rasse schreden dichterbij komt zo spoedig mogelijk 
alle direct betrokkenen (personeel, ouders, leerlingen) uit onzekerheid halen over de nabije 
toekomst. Daarvoor is het advies van de gemeente Noordoostpolder op de FER (bijgevoegd) 
benodigd, waarna vervolgens de (administratieve) afhandeling van de samenvoeging door 
uitvoeringsorganisatie DUO (Dienst Uitvoeringsorganisatie Onderwijs) kan plaatsvinden. Dit kan een 
lange doorlooptijd hebben (tot 13 weken).  
Om deze redenen wil ik u namens Aves vragen of met mogelijk is dat de gemeente Noordoostpolder 
urgentie kan geven aan haar advies over de bijgevoegde fusie effectrapportage. 
 
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u hierover contact met mij opnemen. Ik wil u alvast 
hartelijk danken voor de wijze waarop u mij te woord heeft gestaan en voor uw inzet bij dit verzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Richard Defourny 
 

 
Drs. R.G. Defourny 
Senior beleidsadviseur 
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