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1. Vooraf
De besturen van de Stichting Hervormde Scholen Katwijk (HSK) en de Stichting Protestants
Christelijk Onderwijs Katwijk (PCOK) hebben de intentie uitgesproken een onderzoek in te
stellen naar de eventuele mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. De betrokken besturen
hebben deze intentie vastgelegd in een intentieverklaring. De beoogde
samenwerkingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2018. De uitgesproken intentie is de twee
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voorgelegd. Inmiddels hebben de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden positief geadviseerd over de vastgestelde
intentieverklaring.
De besturen beogen met de bestuurlijke fusie het volgende te bereiken:
- Continuiteit van het scholen- en identiteitsaanbod. Zij waarborgen het behoud van de
eigen (school)identiteit en cultuur;
- De kwaliteit van het (passend) onderwijs te borgen en zonodig te verbeteren, zodat
ieder kind onderwijs geniet dat bij hem/haar past;
- De krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars professionaliteit om sturing
te kunnen geven aan de (professionele) organisatie;
- De risico’s te spreiden en waar mogelijk financieel voordeel behalen;
- Een stevige gesprekspartner te zijn voor de landelijke en lokale overheid en andere
organisaties.
Hierbij gelden de volgenden voorwaarden:
- Het behouden van de eigen identiteit en cultuur van de scholen;
- Het behouden van ruimte voor de scholen om invulling te geven aan een eigen
onderwijskundig- en identiteitsconcept;
- Het behouden van de ouderbetrokkenheid;
- Reeds in gang gezette waardevolle ontwikkelingen binnen de organisaties mogen
geen cruciale vertraging oplopen.
Beide besturen spreken nadrukkelijk uit om te voldoen aan de gestelde voorwaarden en
deze voor de toekomst te borgen. Voor beide besturen is de identiteit van groot belang en
scholen moeten ruimte blijven houden om hieraan uitvoering te geven die past bij de
populatie leerlingen en ouders van de school.
Een fusie in het basisonderwijs kan niet leiden tot ontslag voor het personeel. In artikel 56
van de Wet op het Primair Onderwijs staat nadrukkelijk omschreven dat bij overdracht van
scholen alle personeelsleden meegaan in dezelfde functie en (secundaire)
arbeidsvoorwaarden die nu van toepassing zijn.

2. Stuur- en werkgroep
De besturen hebben voor het uitvoeren van het onderzoek een stuurgroep ingesteld. In de
stuurgroep hebben de volgende personen zitting:
Marien Guijt, voorzitter bestuur HSK;
Leen van Duijn, bestuurslid HSK;
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Lourens ten Hove, bestuurslid HSK;
Jacomine van Rijn, voorzitter bestuur PCOK;
Bas Haasnoot, bestuurslid PCOK;
Rindert Venema, directeur-bestuurder PCOK;

Aan de stuurgroep is een onafhankelijk voorzitter toegevoegd:
-

Wob van Beek, adviseur governance, cultuur en organisatie van Verus.

De stuurgroep heeft tot taak de gevolgen van de bestuurlijke fusie op diverse
beleidsterreinen in kaart te brengen en de definitieve besluitvorming in de besturen voor te
bereiden.
De stuurgroep laat zich tijden het proces ondersteunen door een drietal werkgroepen, te
weten:
- Werkgroep Organisatie, Communicatie & Identiteit;
- Werkgroep Personele zaken, Kwaliteit & Onderwijs;
- Werkgroep Financiën & Huisvesting.
De werkgroep Organisatie, Communicatie & Identiteit bestaat uit:
-

Marien Guijt, voorzitter HSK;
Marjan de Jong - van Duijvenboden, secretaris HSK;
Leo den Hartog, directeur HSK;
Jacomine van Rijn, voorzitter PCOK;
Machiel van der Bent, secretaris PCOK;
Marijke Drijfhout, directeur PCOK

De werkgroep Personele zaken, Kwaliteit & Onderwijs bestaat uit:
- Dirk Ouwehand of Bert Haasnoot, bestuurslid HSK;
- Marry Alblas, directeur HSK;
- , personeelslid GMR;
- Bas Haasnoot, bestuurslid PCOK;
- Blondi van de Woude, directeur PCOK;
- Lia Tjabringa, personeelslid GMR
De werkgroep Financiën & Huisvesting bestaat uit:
- Wendy van Duijn, bestuurslid HSK;
- Kees Westhuis, directeur HSK;
- , ouder GMR;
- Albert Bouwman, bestuurslid PCOK;
- Hans van Rietschoten, directeur PCOK;
- , ouder GMR
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De vertegenwoordiging uit de oudergeledingen van de GMR worden nog ingevuld

3. Informatievoorziening
De stuurgroep heeft er voor gekozen om een zorgvuldig, voortvarend en transparant traject
te lopen. Na iedere bijeenkomst van de stuurgroep zal een korte “Nieuwsbrief” uitgaan. Op
deze wijze worden alle geledingen van de twee rechtspersonen op hetzelfde tijdstip en op
dezelfde manier geïnformeerd. Dit is de eerste “Nieuwsbrief” van de stuurgroep.

4. Tijdpad
Het streven van de stuurgroep is om voor de zomervakantie 2017 het onderzoek af te
ronden en de resultaten van het onderzoek in een rapport aan de besturen te presenteren.
Na besluitvorming in de besturen zullen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
om instemming worden gevraagd. Na verkregen instemming van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden kan een definitief besluit worden genomen.
De stuurgroep dient een Fusie Effect Rapportage (FER) op te stellen en de gemeente dient
een advies gevraagd te worden. De GMR’en hebben ten aanzien van de FER een
instemmingsbevoegdheid
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