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De besturen van
de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Bunschoten
en

de Vereniging voor Gereformeerd onderwijs te Bunschoten - spakenburg

Overwegende dat:
. er reeds in 2015 een verkennend onderzoek is gedaan onder de verschillende
geledingen van de verenigingen naar motieven, randvoorwaarden en draagvlak voor
verdergaande bestuurlijke samenwerking ;
. er toen nog onvoldoende draagvlak was om stappen te zetten richting een
bestuurlijke fusie van beide verenigingen;
. oP dit moment deze belemmeringen niet meer aanwezig lijken te zijn, gezien de
gehouden peilingen in de ledenvergaderingen van beide verenigingen in de afgelopen
rijd;
. er door bestuurlijke eenwording (extra) voorwaarden en mogelijkheden worden
gecreëerd om de positionering en de kwaliteit van de scholen en het christelijk
onderwijs in Bunschoten - Spakenburg voor de langere termijn te borgen en te
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verbeteren;
er in gezamenlijkheid kan worden ingespeeld op ontwikkelingen als wijzigingen in
wetgeving, de veranderende rol van de lokale overheid, deregulering en daarmee
samenhangende autonomievergroting voor schoolbesturen;
de verenigingen ook menen door samenwerking een meer robuuste en weerbare
organisatie te kunnen creëren in een tijd waarin van het (christelijk) onderwijs veel
gevraagd wordt;
door bestuurlijke fusie een slag gemaakt kan worden in een verdere
professionalisering van het personeel werkzaam in het christelijk onderwijs in
Bunschoten - Spakenburg, waardoor de kwaliteit van het onderwijs zal toenemen;
de onlangs afgesloten oriëntatiefase heeft geresulteerd in een bevestiging van het
positieve beeld en het noodzakelijke draagvlak aangaande de verdergaande
bestuurlijke eenwording bij de besturen van de verenigingen.

Spreken uit dat:

.

de gezamenlijke intentie bestaat om te komen tot een besturenfusie tussen de twee
besturen (en de hieronder ressorterende scholen), zo mogelijk met ingang van 1
januari 2022;

'

'

de bestuurlijke eenwording te realiseren na een zorgvuldig onderzoeks- en
besluitvormingstraject, waarbij toezichthoudende bestuursleden, personeel, ouders,
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en overige relevante betrokkenen
gedurende het gehele traject meegenomen worden en waarin duidelijk wordt
gemaakt welke gevolgen de besturenfusie met zich meebrengt;
er in de toekomst voldoende autonomie en ruimte moet blijven bestaan om invulling
te kunnen geven aan de eigen levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit van
de afzonderlijke scholen, ressorterend onder de nieuw op te richten rechtspersoon.

Ter uitvoering van deze intentie als volgt te besluiten:
o het onderzoek naar de besturenfusie vanaf heden te starten;
' een stuurgroep in te stellen, bestaande uit vertegenwoordiging vanuit alle besturen
en een extern adviseur, die als procesbegeÍeider optreedt en tevens (technisch)
voorzitter van de stuurgroep is;
' deze stuurgroep te belasten met de taak onderzoek te doen naar de wijze waarop de
besturenfusíe gerealiseerd kan worden en bewaakt het afgesproken tijJpad;
dit
onderzoek doelmatig vorm te geven, zoekend naar de praktische effecten en
' gevolgen
van deze bestuurlijke eenwording door het instellen van werkgroepen
ressorterend onder de stuurgroep, namelijk:
o Onderwijs en Identiteit

o
o

'
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'

Personeel en Organisatie
Financiën en Huisvesting
een Commissie van Toezicht in te stellen, bestaande uit de voorzitters van de
besturen van de twee betrokken verenigingen en een extern (technisch) voorzitter,
aan te leveren door Verus en deze commissie te belasten met de taak om toezicht te
houden op het gehele fusietraject;
de kosten die gepaard gaan bij het onderzoek evenredig te delen;
dat deze intentieverklaring eerst kracht van werking krijgt nadat de betrokken
besturen hebben ingestemd met de intentie en het voorgenomen onderzoek én de
medezeggenschapsraden hun zienswijze hebben gegeven.

Aldus getekend te Bunschoten, 1 oktober 2020
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