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---------------------------------------------------------

De externe onderzoeker, de heer Hans van
Gansewinkel heeft in zijn rapportage geconcludeerd
dat de voorwaarden voor een vergaande
samenwerking aanwezig zijn vanuit gedeelde
aanleidingen: in stand houden scholen in de dorpen,
vergroting innovatief vermogen, de hoge eisen aan
onderwijskwaliteit en externe verantwoording.

Onderzoek
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de
start van het onderzoek naar de intensivering van de
samenwerking tussen beide schoolbesturen. Via deze
nieuwsbrief brengen de besturen u graag op de hoogte
van vorderingen van het onderzoek.
De eerste helft van het jaar is gebruikt om het
draagvlak voor intensivering van de samenwerking te
onderzoeken en in welke vorm de samenwerking het
beste vorm gegeven kan worden. Begin juli zijn de
bevindingen tot nu toe gedeeld met de diverse
geledingen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier
meer over.
Allereerst is onderzocht in hoeverre de voorwaarden
om te komen tot een geslaagde intensivering van de
samenwerking aanwezig zijn, op basis van de
volgende vijf criteria:

Er is in hoge mate overeenstemming over de beoogde
meerwaarde die vanuit samenwerking tot stand kan
worden gebracht. Het vermogen en de duurzaamheid
van een divers - qua identiteit en onderwijs - en
thuisnabij scholenbestand zullen worden bevorderd.
Ook heeft de onderzoeker feiten en cijfers in beeld
gebracht. Deze cijfers en feiten tonen aan de beide
organisaties er goed voorstaan.
De bestuurders en de raden van toezicht hebben
kennis genomen van het onderzoek en willen graag
met de GMR-en en directeurenberaden overleggen
hoe het vervolgproces vormgegeven kan worden. Na
de zomervakantie zal dit opgepakt worden.

--------------------------------------------------------Bijeenkomsten GMR-en, directeuren en
stafbureaus met bestuurders
De colleges van bestuur van Aves en SCPO hebben
op woensdag 5 juli de beide GMR-en uitgenodigd voor
een gezamenlijke informatiebijeenkomst over het
rapport. Tijdens deze bijeenkomst heeft de
onderzoeker, Hans van Gansewinkel, een toelichting
gegeven op zijn bevindingen.
Eenzelfde soort bijeenkomst heeft op 6 juli plaats
gevonden voor de beide directeurenberaden
gezamenlijk en daarna voor de medewerkers van de
beide stafbureaus.

De afgelopen maanden zijn diverse documenten van
beide stichtingen bestudeerd. Daarnaast is gesproken
met de interne geledingen: de GMR-en, de
directeurenberaden, medewerkers van de stafbureaus,
de bestuurders en de raden van toezicht.
Ook is er gesproken met de wethouders van Onderwijs
van de drie gemeenten, groepen van ouders van alle
scholen en de tien dorpsbelangen.

Voor alle bijeenkomsten geldt dat ze in een prettige
sfeer zijn verlopen. Er was veel ruimte voor ieders
inbreng. Aan de directeuren is gevraagd om tijdens
teamvergadering stil te staan bij de rapportage.

--------------------------------------------------------Vervolgonderzoek
De bestuurders concluderen dat er voldoende
draagvlak is bij de stakeholders van de beide
stichtingen en binnen de beide stichtingen. De
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bestuurders hebben geconstateerd dat er voldoende
kansen zijn om de samenwerking verder te
intensiveren om op termijn de doelstellingen te
behalen zoals die in de opdracht zijn geformuleerd:
1. versteviging kwaliteit van onderwijs;
2. versterking instandhouding scholen (met name in
kleinere kernen);
3. vergroting basis voor verbinding met kindpartners
en maatschappelijke organisaties in Kindcentra’s;
4. vergroting basis voor breed identiteitsgebonden
aanbod in elke kern.
Daarnaast heeft de onderzoeker geconstateerd dat
vanuit de interviews een vijfde motief toegevoegd zou
kunnen worden, namelijk:
5. versterking bestuurlijk vermogen en
bedrijfsvoering.
De bestuurders hebben op basis van de positieve
bevindingen in dit onderzoeksrapport het besluit
genomen om fase 2 van het onderzoek op te starten.
Daarbij worden enkele beleidskaders nader uitgewerkt.
Bij deze beleidskaders gaan wij onder andere uit van
de volgende thema’s:
1. Identiteit: visie op de variëteit in en autonomie van
scholen;
2. Onderwijs: kwaliteit, instandhouding, variatie,
passend onderwijs;
3. Personeel: HR en organisatiecultuur;
4. Bedrijfsvoering: Financiën, facility, huisvesting en
beheer;
5. Governance: toezicht, bestuur,
medezeggenschap, staf en management;
6. Juridische uitwerking - organisatorische varianten.

--------------------------------------------------------Vervolgstappen
In september 2017 start het vervolg van het proces.
Adviezen en opmerkingen van de geledingen worden
daarin meegenomen. Begin oktober zullen de GMR-en
hun advies uitbrengen. De verwachting is dat rond
december het vervolgonderzoek kan worden
afgesloten.
 Bijeenkomst belangstellenden
Begin september wordt er een bijeenkomst
georganiseerd voor belangstellenden zoals
medewerkers, MR-en om deze eerste stap (het
onderzoeksrapport) toe te lichten. Dat zal gebeuren
door de onderzoeker, de heer Hans van Gansewinkel.


Informeren Dorpsbelangen

In Tollebeek en Rutten zijn de bestuurders van Aves
en SCPO met het tiendorpenoverleg in gesprek
gegaan over het onderzoek intensivering bestuurlijke
samenwerking. Tijdens deze vergaderingen bleek dat
er bij de dorsbelangen groot draagvlak is voor
vergaande samenwerking. Na de grote vakantie zullen
SCPO en Aves het tiendorpenoverleg informeren over
de stand van zaken.

Kristiaan Strijker
Jos Timmermans
Leo Breukel
Colleges van bestuur SCPO en Aves.

Uiteraard is er alle gelegenheid voor de geledingen
(GMR-en, directeurenberaden enzovoorts) om extra
onderwerpen toe te voegen aan het vervolgonderzoek.
De bestuurders zullen vanaf september tot en met
december 2017 met elkaar aan de slag gaan om de
bovenstaande beleidskaders uit te werken.
De bestuurders hechten grote waarde aan inspraak en
betrokkenheid. De bestuurders zullen steeds
klankborden met direct betrokkenen over de inhoud
van elk beleidsthema.
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