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De vakantie is voorbij - het proces gaat weer van start. 

Een nieuwsbrief - de tweede over het fusieproces tussen Kindwijs en De Wegwijzer. De zomerva-

kantie ligt inmiddels al weer enkele weken achter ons; een goed moment om u even bij te praten 

en even aan te geven hoever we inmiddels zijn gevorderd in het proces.  

 

Even terug: hoe zat ’t ook al weer? 

Kindwijs en De Wegwijzer. Twee rechtspersonen die scholen voor protestants-christelijk onderwijs 

besturen. De een (Kindwijs) alleen basisscholen, de ander een school voor speciaal basisonderwijs. 

De deskundigheid die bij de twee besturen zit willen we bundelen, zodat er één pool met veel 

‘onderwijsdeskundigheid’ komt, van waaruit een antwoord kan worden geboden op de onderwijs-

behoefte die de leerlingen op Goeree-Overflakkee hebben. Ook willen we een organisatie inrich-

ten die goed personeelsbeleid kan voeren en op het punt van bedrijfsvoering zijn mannetje staat. 

Dit moet het protestants-christelijk onderwijs op Goeree-Overflakkee nog beter maken dan het nu 

(al) is. 

Benadrukt wordt dat het hier gaat om een fusie van de rechtspersonen. Alle scholen - zowel de 

basisscholen als de school voor speciaal onderwijs - zullen zelfstandige scholen blijven. 

 

Onderzoek 

Bij het fusieproces worden verschillende deelterreinen (domeinen) onderzocht. Er wordt gekeken 

naar de manier waarop de organisatie wordt ingericht en de identiteitszaken, naar de onderwijs-

inhoud, naar de personele aspecten en naar de financiële en bedrijfsvoeringstechnische aspecten 

en de huisvesting. 

 

In deze nieuwsbrief gaan we in op drie van de onderzoeksonderwerpen, te weten: organisatie, 

identiteit en onderwijsinhoud. 

 

Organisatie en identiteit 

Organisatie en identiteit zijn heel nauw met elkaar verbonden. Kindwijs en De Wegwijzer zijn alle-

bei organisaties waar het protestants-christelijk zijn ‘in het dna zit’. Bij De Wegwijzer moeten de 

bestuursleden meelevend lid zijn van een protestants-christelijk kerkgenootschap op Goeree-

Overflakkee. Ook van de medewerkers wordt verwacht dat zij protestants-christelijk zijn in leer en 

in leven.  

Kindwijs is anders georganiseerd. Daar wordt van het College van bestuur en van de leden van de 

Raad van toezicht verlangd dat zij grondslag en doelstelling onderschrijven.  Wat betreft de leden 

van de Raad van toezicht geldt er ook een statutaire eis voor wat betreft de kerkelijke achtergrond. 

In beginsel zijn de verschillende stromingen in de protestants-christelijke kerken die op Goeree-

Overflakkee zijn in de Raad van toezicht vertegenwoordigd. Op die manier is de identiteit op stich-

tingsniveau gewaarborgd. 
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Ook op schoolniveau is er een belangrijke betrokkenheid (van ouders van leerlingen) bij de identi-

teit. Die heeft voor elke school vorm gekregen in de zogeheten ‘adviesraad’.  

 

Wat is een adviesraad?  

Voor elke basisschool binnen Kindwijs geldt dat deze school, voordat die bestuurlijk fu-

seerde met Kindwijs, ook werd bestuurd door een kleine plaatselijke schoolvereniging. 

Op dezelfde wijze als De Wegwijzer nu wordt bestuurd. Die verenigingen zijn allemaal in 

stand gebleven. De besturen hebben niet meer de zorg over een school (die is gefuseerd 

met Kindwijs), maar hebben nog wel betrokkenheid bij die school. Die betrokkenheid 

krijgt vorm in de ‘adviesraad’. Een adviesraad is sparring partner van de schooldirectie 

over identiteitsaangelegenheden. De belangrijkste betrokkenheid is die bij de benoe-

ming van medewerkers op een school. Daarbij is vastgelegd dat een benoeming op het 

punt van identiteit altijd het akkoord moet hebben van de plaatselijke adviesraad1. Ver-

der draagt een adviesraad, samen met een of twee andere adviesraden, kandidaten 

voor, voor de Raad van toezicht. 

 

Verandering statuten De Wegwijzer 

Bij de fusie van De Wegwijzer met Kindwijs zal deze structuur ook worden ingevoerd voor De Weg-

wijzer. Dat betekent dat de statuten van de vereniging moeten worden aangepast, omdat de ver-

eniging geen ‘schoolbestuur meer is’, en dat het bestuur ook gaat optreden als ‘adviesraad’ voor 

de school. Net als dat bij alle andere scholen van Kindwijs het geval is. Er is nog één verschil waar 

rekening mee gehouden moet worden. De adviesraden van de andere scholen van Kindwijs be-

staan voor het grootste gedeelte uit ‘ouders van leerlingen van kinderen op de school’. Dat is lo-

gisch want het waren (en zijn) de ouders die lid zijn van die verenigingen. Bij De Wegwijzer is dat 

anders. Daar zijn ouders geen lid. Dat zijn diaconieën en protestants-christelijke kerkbesturen op 

Goeree-Overflakkee. Ook zijn enkele protestants-christelijke schoolbesturen lid. Er zitten nu dus 

ook geen ouders in het bestuur van De Wegwijzer. Dat gaat veranderen. Er zal worden opgenomen 

dat er ten minste één ouder in het bestuur (en dus in de adviesraad) moet zitten. Méér ouders in 

bestuur (adviesraad) is ook prima, minder niet.  

 

Voordracht voor leden van de Raad van toezicht 

De Raad van toezicht van Kindwijs bestaat uit zeven personen. Vijf van deze leden worden voor-

gedragen door de adviesraden. Omdat er meer adviesraden zijn dan voordrachtzetels, doen de 

adviesraden dit gecombineerd. Daarvoor zijn clusters ingericht van twee, en soms drie, adviesra-

den. Ook de adviesraad van De Wegwijzer zal bij zo’n cluster worden ingedeeld. Dat is het cluster 

waar ook de adviesraad van de Groen van Prinstererschool in Middelharnis en de School met de 

Bijbel van Sommelsdijk deel van uitmaakt. Geografisch past dat goed, en ook qua identiteit is dat 

volgens de stuurgroep een logische combinatie. 

 
1 Daar geldt maar één uitzondering op, namelijk als een benoeming plaats moet vinden op basis van een wettelijk voor-
schrift of een voorschrift uit de cao. Dan nog wordt er uiteraard naar gestreefd om het akkoord van de adviesraad te ont-
vangen, maar het is niet meer ‘verplicht’.  
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De zesde zetel in de Raad van toezicht wordt vervuld op basis van een voordracht van de gemeen-

schappelijke medezeggenschapraad. Dat is wettelijk verplicht. De zevende zetel betreft de voor-

zitter. Die wordt door de Raad van toezicht zelf aangezocht. 

 

Onderwijsinhoud 

Bij de fusie gaat het altijd om het belang van het kind en van het onderwijs dat gegeven wordt. De 

organisatie eromheen is beslist belangrijk, maar altijd daaraan ondergeschikt.  Daarom wordt in 

het kader van de fusie ook gedegen onderzoek gedaan op het terrein van ‘onderwijs en kwaliteit’. 

Experts van De Wegwijzers en van Kindwijs hebben een werkgroep gevormd waarin gesproken 

wordt over de manier waarop het onderwijs wordt ingericht, de manier waarop met onderwijs-

kwaliteit moet worden omgegaan en hoe dat in de toekomst voor alle leerlingen geborgd moet 

zijn en blijven. 

De werkgroep heeft vastgesteld dat er wel enige verschillen zijn tussen de manier waarop wordt 

gewerkt bij Kindwijs en bij De Wegwijzer, maar dat die niet groot zijn en prima aan elkaar zijn te 

schakelen. Belangrijk is dat bestaande werkwijzen ‘niet op zijn kop gezet worden’, maar dat in een 

en hetzelfde systeem het onderwijs kan worden gegeven op de manier die het best bij de kinderen 

op die school past. 

De leden van de werkgroep werken hier met enthousiasme en vertrouwen aan en hopen in de 

loop van oktober ook hun rapport gereed te hebben. In de volgende nieuwsbrief zullen we daar 

dan inhoudelijk op in gaan. 

 

Wanneer komt er weer een nieuwe nieuwsbrief? 

Waarschijnlijk zal dat aan het einde van oktober/begin van november gebeuren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van SBO De Wegwijzer, 

 

E.S.P. (Eric) van Kranenburg, dir. a.i. 
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