Onderzoek bestuurlijke fusie SKOSO – Skipov
Informatiebulletin

Zoals u waarschijnlijk weet zijn de twee
onderwijsstichtingen Skipov en SKOSO
een onderzoek gestart naar de
wenselijkheid van een bestuurlijke
fusie. In dit informatiebulletin vertellen
we wat meer over de achtergronden, de
resultaten van het onderzoek en het
vervolg.
Ter inleiding
Skipov en SKOSO zijn allebei organisaties met
scholen voor primair onderwijs in Meierijstad.
Skipov omvat momenteel 13 basisscholen en 1
SBO (ruim 2200 leerlingen) in de kernen
Veghel, Mariaheide, Erp, Boerdonk, Zijtaart,
Keldonk en Eerde. Skipov gaat in de loop van
dit jaar zijn SBO-school (De Wissel) overdragen
aan ander schoolbestuur. SKOSO heeft zeven
basisscholen (ruim 1250 leerlingen), in de
kernen Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en
Nijnsel.
(Zie afbeeldingen hiernaast).
Sinds Veghel en Sint-Oedenrode zijn opgegaan
in de gemeente Meierijstad, komen Skipov en
SKOSO elkaar steeds vaker tegen op allerlei
terreinen: in het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs, in gemeentelijk overleg, in
ontwikkeling van onderwijskundige projecten et
cetera.
In de eerste helft van 2020 hebben de
bestuurders van Skipov en SKOSO de
mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking
verkend. De resultaten van die verkenning
wezen in de richting van kansrijkheid van
samenwerking en samengaan op bestuurlijk
niveau.

Resultaten fusie-onderzoek

Wat houdt bestuurlijke fusie in?
Bestuurlijke fusie zou inhouden dat de (straks)
13 scholen van Skipov en 7 scholen van SKOSO
worden samengebracht in één (nieuwe)
stichting. Dat betekent dat alle personeelsleden
bij deze ene stichting in dienst zullen treden,
dat de scholen binnen de stichting een
financiële eenheid vormen en dat die stichting
één college van bestuur, één raad van toezicht
en één GMR zal hebben.
Bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen voor de
scholen, die blijven allemaal gewoon
voortbestaan.
Fusie-onderzoek
Afgelopen najaar zijn Skipov en SKOSO
diepgaander gaan onderzoeken of
verdergaande bestuurlijke samenwerking,
concreet in de vorm van bestuurlijke
fusievoldoende meerwaarde oplevert. Dat
onderzoek is nu afgerond.

In het fusie-onderzoek is gebleken dat van
bestuurlijk samengaan van Skipov en SKOSO
de volgende voordelige effecten verwacht
mogen worden:
•

•

•
•

•
•
•

•

Ontwikkeling en innovatie van het
onderwijs door een grotere schaal (meer
scholen, meer directeuren, meer
variatie) en mogelijkheden voor
uitwisseling van kennis, ervaring en
netwerkcontacten (kwaliteitszorg,
diverse projecten).
Versterking van de professionele cultuur
onder het personeel, professionalisering
en kennisdeling door middel van een
groter platform voor personele
ontmoeting en uitwisseling.
Enerzijds vermindering van de
kwetsbaarheid voor financiële risico’s en
anderzijds financiële schaalvoordelen.
Versterking van de bestuurskracht in
externe relaties met de gemeente
Meierijstad, PABO’s,
samenwerkingsverband en dergelijke.
Aantrekkelijker werkgeverschap
vanwege mogelijkheden voor mobiliteit,
coaching en scholing.
Benutting van bovenschoolse diensten
voor facilitering en bedrijfsvoering.
Verbreding van het perspectief voor
scholen en medewerkers, bijvoorbeeld
via ervaring met verschillende
leerlingenpopulaties en diversiteit in
onderwijskundige profielen.
Ruimere mogelijkheden voor personele
kweekvijvers en talentenbanken (met
grotere plaatsingskansen).

Uiteraard is onderzocht of tegenover deze
meerwaarde mogelijk risico’s staan, met name
op personeel en financieel gebied. Van die
risico’s is niets gebleken. Bij geen van beide
stichtingen is sprake van personele
boventalligheid en beide stichtingen zijn
financieel gezond.
Een fusie van de twee stichtingen zal voor
ouders en leerlingen niet direct zichtbaar zijn.
De scholen behouden hun eigen identiteit.
Leerkrachten behouden hun eigen school en
groep, maar kunnen straks (nog) beter worden
ondersteund en hebben meer kansen voor
ontwikkeling en mobiliteit.
Op bestuurlijk-organisatorisch gebied betekent
bestuurlijke fusie wel dat SKOSO afscheid zal
nemen van de Dommelgroep (een bestuurlijk
samenwerkingsverband waar SKOSO nu in
deelneemt). Daar staat tegenover dat de
combinatie Skipov-SKOSO bestuurlijke
ondersteuning in eigen huis kan bieden.

Vervolg
De fusie-effectrapportage en het voorgenomen
fusiebesluit worden nu ter goedkeuring
voorgelegd aan de raden van toezicht en GMR’s
van de twee stichtingen.

De wet vereist ook dat wij als besturen
alle ouders raadplegen over het
fusievoornemen van de twee stichtingen.
Naast deze interne processen, wordt
over het fusievoornemen een advies
gevraagd aan college B&W van
Meierijstad en zal het fusievoornemen
vervolgens ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het Ministerie van OCW.
Het streven is om aan het einde van dit
schooljaar een besluit te nemen.
Als al die stappen zonder problemen gezet
kunnen worden, dan zal in het najaar de fusie
worden voorbereid.

Voorgenomen fusiebesluit
Het fusie-onderzoek heeft geleid tot een
fusie-effectrapportage waarin alle
gevolgen van bestuurlijk samengaan zijn
samengebracht. Op basis van deze
rapportage zijn de bestuurders van
Skipov en SKOSO nu gekomen tot een
onderbouwd voorgenomen besluit tot
een bestuurlijke fusie die per 1 januari
2022 gerealiseerd zou kunnen worden.

Namens Skipov: Berry Tomas, bestuurder
Namens SKOSO: Paul Meessen, bestuurder

