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Nieuwsbrief fusieonderzoek  

Nieuwsbrief 1,  16 juni 2017 
 

  

Beste ouders/verzorgers,  
 
Op basis van een aantal verkennende gesprekken die begin dit jaar zijn gevoerd, hebben de 
besturen van de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (kortweg: SKOM) en Stichting 
Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht  (kortweg: SKOEM) besloten om een onderzoek uit te 
voeren naar de mogelijkheden van een eventuele bestuurlijke fusie.  In september zal de 
verkenning van start gaan en in december 2017 wordt het eindrapport opgeleverd. 
 
Belangrijke redenen om voor een eventuele fusie te kiezen zijn onder andere:  
- de leerlingendaling waarmee de scholen in de regio te maken hebben,  
- de bundeling van krachten om beter passend en eigentijds onderwijs te kunnen bieden, 
- de risico´s voor financiën en personeel die de huidige omvang van de schoolbesturen 

met zich meebrengt.  
 
De verwachting is dat door deze bestuurlijke fusie de lange termijn positie en kwaliteit van de 
scholen van beide besturen worden versterkt. Voor de leerlingen kan de continuïteit van het 
onderwijs beter en thuisnabij worden gewaarborgd.  
Beide stichtingen hebben in een intentieverklaring afgesproken om de komende periode te 
gebruiken om de meerwaarde en effecten van een eventuele besturenfusie te onderzoeken. 
Beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden hebben positief geadviseerd over de 
intentieverklaring. Deze verklaring is op 15 juni ondertekend door de voorzitter van het 
algemeen bestuur van SKOM en de voorzitter van de Raad van Toezicht van SKOEM.  
 
 
 
 

http://www.sko-maasdal.nl/index08.htm


 

Voor de uitvoering van de verkenning is een stuurgroep ingericht met ondersteuning van 
externe specialisten. De stuurgroep wordt gevormd door Jan-Jos Janssen, algemeen 
directeur a.i. van SKOM en Wim Winkens, voorzitter College van Bestuur van SKOEM. Het 
gehele proces wordt begeleid door een onafhankelijke begeleider, mevrouw Ilse den Heijer 
van de organisatie Syntrans.  
 In september worden diverse werkgroepen ingericht waarbij de belanghebbenden worden 
betrokken. Op grond van de verkenning besluiten de besturen hoe de fusie succesvol 
vormgegeven kan worden. Pas na een positieve afronding van het 
medezeggenschapstraject en goedkeuring van de Minister kan definitief worden besloten om 
te fuseren.  
 
U wordt over de voortgang geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief, waarvan dit de 
eerste is.  
We begrijpen dat u naar aanleiding van dit bericht mogelijk vragen heeft. Met die vragen kunt 
u terecht bij de beide vertegenwoordigers in de stuurgroep, Jan-Jos Janssen namens SKOM  
(telefoonnummer: 0475 518055) en Wim Winkens namens SKOEM (telefoonnummer: 0475 
436230) .  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 


