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In de vorige update van de besturen-fusie tussen Skipov en SKOSO meldden
we de uitkomsten van het fusie-onderzoek dat in het najaar van 2020
plaatsvond.
We noemden enkele belangrijke voordelen van de fusie, zoals versterking
van de innovatie-kracht en vermindering van de financiële kwetsbaarheid.
Op grond van deze uitkomsten hebben de beide besturen in januari jl. een
voorgenomen besluit tot fusie genomen. Dit besluit wordt volgens wettelijke
regels getoetst voordat het definitief kan worden.
In deze derde update beschrijven we de stappen die de afgelopen weken zijn
gezet en blikken we vooruit op wat er nu staat te gebeuren.

Interne toetsing voornemen tot fusie
De afgelopen weken hebben de beide Raden
van Toezicht en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraden hun goedkeuring resp.
instemming verleend aan het voornemen tot
fusie. Daarbij is uitgebreid gesproken over het
vervolg van het fusieproces. De komende
maanden worden nog enkele belangrijke
stappen gezet, zoals de uittreding van SKOSO

uit de Dommelgroep (inmiddels in voorbereiding) en de uitvoering van een extern
financieel onderzoek (een gebruikelijke stap in
een fusieproces).
De GMR’s hebben in hun instemming de
resultaten van een ouderraadpleging
meegenomen, die eind februari/begin maart
plaatsvond. De belangrijkste uitkomsten:

Externe toetsing
Een fusie kan pas plaatsvinden als ook enkele
externe partijen positief adviseren of besluiten.
Inmiddels heeft het College van B&W van
Meierijstad positief geadviseerd. De komende
maanden wordt het besluit voorgelegd aan het
ministerie van OCW (de zogenaamde
fusietoets) en de Nederlandse Katholieke School
Raad (NKSR). Van deze laatste partij is
instemming vereist bij de statuten van de
nieuwe stichting.

onderwijs en kwaliteit, zorg- en ondersteuning,
financiën en ICT. Er zullen daar zullen daartoe
een aantal werkgroepen worden samengesteld
met daarin directie- en stafleden van beide
organisaties die onderzoek gaan doen naar
overeenkomsten en verschillen en met
voorstellen zullen komen voor een gedragen
nieuw beleid.
Ook de diverse geledingen binnen de scholen
en de medezeggenschapsorganen worden bij dit
proces betrokken.

De route naar 1 januari 2022
De voorgenomen fusie tussen Skipov en SKOSO
gaat nu een nieuwe fase in. Het streven is na
afronding van de toetsing vóór 1 juli een
definitief fusiebesluit te nemen. Als dat besluit
positief is, dan is de fusie op 1 januari 2022 een
feit.
Om op die datum een mooie start te kunnen
maken, moet veel geregeld en voorbereid
worden. Denk aan zaken als de keuze van de
belangrijkste systemen, de inrichting van de
staf en de keuze van een nieuwe naam en
huisstijl.
De bedoeling is ook om waar mogelijk voor de
feitelijke fusie per 1 januari 2022 al een aantal
belangrijke beleidsthema’s te harmoniseren.
Denk hierbij aan het personeelsbeleid,

Om te komen tot besluitvorming daarover is het
echter ook van belang te komen tot een
gedragen besturingsfilosofie om helder te
krijgen hoe besluitvorming in de nieuwe
organisatie plaats gaat vinden.
De besturingsfilosofie is de visie op de wijze
waarop het bestuur de organisatie wenst aan te
sturen.
Het gewenste besturingsmodel is de wijze
waarop deze filosofie wordt vertaald in:
- verdeling van taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden
- coördinatiemechanismen en overlegstructuur
- onderlinge relaties

Naast het herontwerp van de besturingsfilosofie
en het harmoniseren van beleid willen we ook
onderzoeken (en waar mogelijk harmoniseren)
welke ondersteuningsbehoeftes de scholen
hebben. Denk hierbij aan ondersteuning op het
gebied van administratie, huisvesting en zorg.
Kortom, een volle en uitdagende agenda voor
de komende maanden. De verschillende
geledingen van Skipov en SKOSO gaan

daarvoor de komende maanden met elkaar
kennismaken en samen de nieuwe organisatie
vormgeven.
We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen.
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