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Het proces en de streefdatum 

Eén samenwerkingsbestuur  

Bij de start van het proces is gekozen voor een fasering 

verdeeld in oriëntatie, onderzoek, besluitvorming en 

uitvoering. Er is ruim de tijd genomen voor de 

oriënterende fase, de onderzoeksfase heeft ongeveer 

een half jaar tijd gekost en het is de insteek om voor de 

besluitvormingsfase een paar maanden te nemen, 

namelijk van september 2022 tot december 2022 zodat 

de beoogde fusiedatum op 1 januari 2023 gerealiseerd 

kan worden. Voor de fusiedatum zal in ieder geval de 

administratieve afhandeling gerealiseerd moeten zijn. 

Na de besturenfusie blijven er nog vele zaken over 

waar met de nieuwe invullingen van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) en de Raad van Toezicht (RvT) besluiten 

genomen kunnen worden over zaken als een nieuw 

strategisch beleidsplan. De uitvoeringsfase zal 

grotendeels na de beoogde fusiedatum plaatsvinden 

waarbij er toegewerkt gaat worden naar een 

nieuwe cultuur/identiteit. 

 

Het voorstel is om per 1 januari 2024 de formele fusie te laten plaatsvinden. De 

eerder genoemde datum van 1 januari 2023 is niet haalbaar gebleken. Na 

goedkeuring van de RvT’s en instemming van de GMR’s vallen alle scholen van 

Marenland en Noordkwartier dan onder hetzelfde bestuur. Het gaat om een fusie van 

de besturen, niet van de scholen. De scholen blijven dezelfde vertrouwde scholen, 

met dezelfde kinderen, dezelfde leerkrachten en directeur. Met hetzelfde profiel en 

dezelfde identiteit en levensovertuiging. 

 

De nieuwe organisatie zal een ‘stichting samenwerkingsbestuur’ worden, waarin 

openbare, christelijke en samenwerkingsscholen een plek hebben. Dit nieuwe 

samenwerkingsbestuur wordt gevormd door de samenvoeging van Stichting 

Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier en Stichting Openbaar Onderwijs 

Marenland. Noordkwartier heeft 8 scholen met op 1 februari 2022, 1204 leerlingen 

en daar werken 119 FTE personeelsleden. Bij Marenland betreft het 17 scholen met 

op 1 februari 2022, 2507 leerlingen en 207 FTE personeelsleden. 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van een fusierapport en een fusie-effectrapportage zijn de beide besturen 

voornemens om per 1 januari 2024 een besturenfusie met elkaar aan te gaan. Dit 

betreft de formele fusie, tegelijkertijd is afgesproken om per 1 augustus 2023 de 

huidige samenwerkingsvorm verder te intensiveren. Dit moment is het meest 

passend om op schooljaarniveau al de nodige afspraken te maken.  

Dat de formele fusie op 1 januari 2024 staat, heeft met name te maken met de 

administratieve/ financiële kant van de organisatie. Dat betekent concreet dat 

Marenland en Noordkwartier per 1 augustus 2023 gaan werken als ware één 

organisatie. 
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Besturenfusie 

In dit nummer >>> 
 

 
 
 

Fusie 

Een nieuwsbrief voor ouders en medewerkers van Noordkwartier en Marenland 

De afgelopen periode hebben de beide organisaties in 

samenwerking met de GMR’s een medewerkers- en 

ouderraadpleging uitgezet onder alle ouder(s)/ 

verzorger(s) en medewerkers van Noordkwartier en 

Marenland. Op deze manier heeft u uw gedachten over 

de beoogde fusie kunnen delen. 

De raadpleging is inmiddels gesloten en de uitkomsten 

worden verwerkt. binnenkort zullen de GMR’s de 

uitslag met u delen.  

 

Eén bestuur voor  

Openbare, Christelijke en  

Samenwerkingsscholen 



 
 

Contact 

Organisatie 

Neem contact met ons op via: 

onderwijsbureau@marenland.org  

of 

info@noordkwartier.nl   

 

Governance 

De nieuwe organisatie zal evenals de huidige 

organisaties werken met een Raad van Toezicht-

model (RvT). Dit betekent een organieke 

scheiding van bestuur en toezicht, waarbij er twee 

aparte organen zijn, te weten de Raad van 

Toezicht en het College van Bestuur (two-tier). 

Het College van Bestuur is het bestuur in de zin 

van de wet en heeft de dagelijkse leiding over de 

organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht 

op het College van Bestuur en op de kwaliteit van 

het onderwijs van de organisatie. 

College van Bestuur 

De eerste twee jaren na fusiedatum is er een 

tweehoofdig bestuur bestaande uit de twee huidige 

bestuurders. De bestuurders hebben intern een 

verdeling gemaakt van beleidsthema’s, afdelingen 

op het onderwijsbureau en de scholen.  

RvT 

De nieuwe RvT wordt gevormd door vier leden 

van de oude RvT’s van Noordkwartier en 

Marenland. Er wordt een nieuwe externe 

voorzitter gezocht, waarvoor een extern 

wervingsbureau wordt ingeschakeld.  

 

 

Vooruitblik >>> 

Planning  

 

1-12-2022 -1-3-2023

•Interne besluitvorming door RvT's en 
GMR's afronden

1-3-2023 -1-8-2023

•Externe besluitvorming door de 3 
Gemeenten, DUO en OCW afronden

•Overleg met de vakbonden

•Werving nieuwe voorzitter RvT afronden

1-8-2023 - 1-1-2024

•Informele fusie, samenwerken als één 
gefuseerde organisatie

•Voorbereiding op formele besturenfusie 
en afronden formaliteiten

1-1-2024

•Formele fusie

Een besturenfusie lijkt een logisch vervolg op onze intensieve samenwerking. 

Om echter tot deze keuze te komen hebben wij stapsgewijs keuzes gemaakt 

om tot een goed afgewogen besluit te komen.  

 

De oriënterende fase heeft door verschillende oorzaken veel tijd in beslag 

genomen, de onderzoeksfase duurde ruim een half jaar en het is de insteek om 

voor de besluitvormingsfase een paar maanden uit te trekken; van december 

2022 tot maart 2023.  

 

Het is het streven om voor 1 maart de interne besluitvormingsfase af te ronden. 

Daarna kan de externe besluitvormingsfase gestart worden. Naar verwachting 

zal voor de zomer het fusiebesluit rond zijn.  

 

Het voorstel is om de formele fusie per 1 januari 2024 te laten plaatsvinden 

maar informeel al vanaf de start van het nieuwe schooljaar (1 augustus 2023) 

te fungeren als één organisatie. 
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