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1.

Inleiding

Het projectplan heeft tot doel alle actoren die betrokken zijn bij het voorgenomen fusieproces
inzicht te verschaffen in het perspectief en de stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken,
vanuit de actuele situatie van de scholen.
Het plan beoogt natuurlijk ook zowel ouders als medewerkers enthousiast te maken voor de
gezamenlijke toekomst. Het projectplan is opgesteld na deel 1 van de onderzoeksfase, waarna
de medezeggenschapsraden van de scholen hebben ingestemd met de uitvoering van het
fusieproces.
Het hart van dit projectplan is het Plan van Aanpak, dat wordt beschreven in hoofdstuk 6. Een
planmatige aanpak is nodig om zicht te houden op het proces en om de juiste stappen te
kunnen zetten.
Een planmatige aanpak heeft ook zijn beperkingen. Een verandertraject kun je nu eenmaal
niet vergelijken met een huis bouwen of een beleidsnotitie schrijven. Het gaat altijd over
mensen, hun gewoonten en hun privileges.
Om inzicht te verschaffen in het te verwachten verloop is het proces aan te duiden aan de
hand van de volgende fasen:
1.
2.
3.
4.
5.

Fase van bewustwording
Fase van conceptualisering
Fase van problematisering
Fase van vraagarticulatie
Fase van doorwerking

Fase van bewustwording
Het onderkennen van de betekenis van één fusieschool met vernieuwend onderwijs, waarin
‘het leren’ van kinderen en leraren centraal staat. (Het is niet de vraag of, maar hoe deze
school er komt).
Fase van conceptualisering
Het vertalen van de consequenties van voorgaande gedachte in de betekenis van een gedeelde
strategie, het organiseren van samenhang van verschillende kenmerken, het identificeren van
betekenisvolle netwerken en partijen en een plan van aanpak.
Fase van problematisering
Het onderzoeken van de discrepantie tussen de gewenste en de feitelijke situatie met
betrekking tot de geformuleerde kenmerken en de rol van de bij de school betrokken actoren
(leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, bestuur, ouders/verzorgers).
Fase van vraagarticulatie
Het formuleren van vragen om te komen tot strategische ontwikkeling van het
onderwijsconcept van de nieuwe school.
Fase van doorwerking
De betrokkenen worden geïnformeerd over de mogelijkheden, de begeleiding en
ondersteuning van externe partners.
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Het concept projectplan wordt als bijlage bij de voorlopige fusie-effectrapportage door het
Bevoegd Gezag (CvB) voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de scholen.
Gelijktijdig wordt het personeel van de inhoud op de hoogte gebracht zodat men voldoende in
de gelegenheid is te reageren bij hun vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad of bij
de directeur van de school.
Johan Schat
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2.

Opzet van het projectplan

Voor de indeling van dit projectplan wordt gebruik gemaakt van de AtspAr-methode.
Het begrip AtspAr is geïntroduceerd door Martin Loewe (2004). Hij gebruikt het beeld van
een zeiltocht. Aan de hand van een vaarkaart zet hij de koers uit, brengt interne en externe
krachten in beeld en maakt onderscheid tussen de verschillende fasen van de tocht.
De AtspAr-methode bestaat uit twee delen. ATSP staat voor de planfase, AR voor de
implementatiefase.
Hieronder worden de begrippen die deze lettercombinatie vormen, afzonderlijk behandeld.
De eerste A staat voor Analyse. In deze fase worden de veranderkrachten in beeld gebracht.
We onderscheiden hierbij de interne en externe krachten. Interne krachten worden
bijvoorbeeld gevormd door teams, management en medewerkers. Hiertoe kunnen bij deze
fusie ook de ouders worden gerekend.
Externe krachten worden in het onderwijs bijvoorbeeld gevormd door onderwijskundige en
maatschappelijke ontwikkelingen, het toezicht op het onderwijs en regionale of plaatselijke
omstandigheden.
De T staat voor Target. Wat is het doel (target) van de veranderingen en welke resultaten gaan
we daarmee bereiken? Het is eigenlijk de toekomstig gewenste positie op de vaarkaart.
Wat zijn daarbij onze ambities op zowel zakelijk als persoonlijk vlak?
De S staat voor Strategie. Hiermee wordt de koers op de vaarkaart uitgezet.
Kernvragen zijn hierbij:
- Welke koers zetten wij uit?
- Welke alternatieven hebben we om ons doel te bereiken?
De P staat voor Plan. Wij noemen dit het Plan van Aanpak, dat de uitwerking is van de
hiervoor gemaakte keuzen. Nu gaat het om de mensen die het moeten doen, de activiteiten die
moeten plaatsvinden, de middelen en de opbrengsten.
Kernvragen hierbij zijn:
- Welke activiteiten moeten er wanneer worden uitgevoerd?
- Wie hebben we daarbij nodig?
- Welke middelen zijn daarbij nodig?
- Hiermee is de koers vastgesteld en volgt de uitvoering/implementatie.
De A staat voor Actie. Nu moet de vastgestelde koers gevolgd gaan worden.
Kernvragen zijn hierbij:
- Welke activiteiten moeten op korte termijn plaatsvinden om een eerste doelstelling te
bereiken?
- Wanneer gaan we onze eerste actie uitvoeren?
De R staat voor Reflectie. Reflectie vindt steeds plaats op het effect van de activiteiten die
uitgevoerd zijn. Stel dat we beginnen met een visiedag, hoe is deze dan uitgepakt? Welk
zichtbaar effect is er? En ook: is er met deze activiteit iets veranderd in de vaarkaart?
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3.

Analyse

In dit voorbeeld wordt volstaan met een opsomming van mogelijke factoren. De invulling zal
per fusie kunnen verschillen.
3.1

Externe krachten

Externe krachten worden aangeduid als trends. Deze trends geven ontwikkelingen weer die
van invloed (kunnen) zijn bij het inrichten van de nieuwe basisschool. De term ‘trends’ dient
in dit geval derhalve niet te worden opgevat als ‘modeverschijnsel’.
De trends die meestal worden genoemd hebben onder andere betrekking op:
• De kinderen
• De ouders
• Het personeel
• De organisatie
• Landelijk onderwijsbeleid
• Bestuursbeleid
3.2

Interne krachten

Vele interne factoren zullen van invloed zijn op het verloop en het resultaat van het
fusieproces. Uiteindelijk zullen de mensen het moeten doen. Daarbij nemen zij allen hetzelfde
belang in acht: Uitstekend onderwijs voor de kinderen in de nieuwe school.
Enkele factoren:
• De onderwijskwaliteit
• Het onderwijsconcept
• De schoolculturen
• De schoolleiding
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4.

Target (het doel)

Voorbeeld:
De doelstelling van de fusie kan als volgt worden omschreven:
“Het realiseren van één sterke school in de wijk XXXX.”
In	
  de	
  huidige	
  situatie	
  genieten	
  ruim	
  400	
  kinderen	
  kwalitatief	
  goed	
  onderwijs	
  op	
  school	
  A	
  of	
  
school	
   B.	
   Op	
   beide	
   scholen	
   kunnen	
   de	
   kinderen	
   zich	
   gedurende	
   ongeveer	
   acht	
   jaar	
   in	
  
optimale	
  omstandigheden	
  ontwikkelen.	
  
Met	
  de	
  samenvoeging	
  wordt	
  mede	
  beoogd	
  het	
  marktaandeel	
  in	
  dit	
  deel	
  van	
  de	
  stad	
  in	
  elk	
  
geval	
  te	
  stabiliseren	
  en	
  mogelijk	
  te	
  vergroten.	
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5.

Strategie

Bij het bepalen van de strategie om de doelstelling van de fusie te bereiken staan de volgende
begrippen centraal:
1. Betrokkenheid
2. Perspectief
3. Gelijkwaardigheid
4. Transparantie
5. Zorgvuldigheid
5.1

Betrokkenheid

Het fusieproces is een verandering die we kunnen beschouwen als een transitie. Transitie
betekent letterlijk ‘overgang’.
Het staat voor het psychische proces van oud naar nieuw dat de betrokkenen doormaken.
Bij een transitie onderscheiden we drie fasen:
- Afscheid nemen van het oude
Er moet aandacht zijn voor het proces waarin men afstand moet doen van het bekende.
- De neutrale zone
Er is een periode waarin het oude weg is, maar het nieuwe nog niet volledig
operationeel is. Dit vraagt aanpassing en gaat gepaard met onzekerheid.
- Het nieuwe begin
Dit is de fase waarin een nieuwe ‘identiteit’ ontwikkeld wordt. Mensen voelen nieuwe
energie en ontdekken nieuwe zingeving. De verandering gaat nu echt werken.
Zowel medewerkers als ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd een bijdrage te leveren aan
het bereiken van de doelstelling en de weg ernaar toe. Alle betrokkenen worden in de
gelegenheid gesteld de uitgangspunten van de fusieschool inhoudelijk vorm te geven. De
wijze waarop dat gebeurt wordt vermeld in het Plan van Aanpak (hoofdstuk 6).
5.1.1 De rol van de leerkrachten
Bij het ontwikkelen van een onderwijskundige visie ofwel het nieuwe schoolconcept, passend
bij de in hoofdstuk 4 beschreven doelstelling, spelen de leerkrachten een belangrijke rol. Zij
zijn de experts, zij werken elke dag met de kinderen en zij moeten in de nieuwe school
uitvoering geven aan het onderwijsconcept.
5.1.2 De rol van de ouders
Ouders en verzorgers vertrouwen hun kinderen gedurende acht jaar toe aan de zorgen van de
school. De invloed van de ouders op de inhoud van het onderwijs is bij wet geregeld in de
Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de praktijk betekent dit dat op verschillende
manieren uitvoering wordt gegeven aan medezeggenschap.
In onze nieuwe school, maar ook reeds tijdens het fusieproces, worden de ouders en
verzorgers beschouwd als partners. Dit impliceert een volledige betrokkenheid. Bestuur en
schoolleiding betrachten optimale transparantie in de informatievoorziening. Net als bij de
leerkrachten, wordt in het Plan van Aanpak aangegeven op welke wijze de ouders invloed
kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de nieuwe school.
Projectplan scholenfusie voorbeeld

8

5.1.2 De leerlingen
Tot dusverre zijn de leerlingen in het gehele proces min of meer ‘buiten beeld’ gebleven.
Toch is het van groot belang dat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan ‘hun’ nieuwe school.
Dit houdt in, dat er in de klas op het niveau van de groep aandacht wordt besteed aan de
voortgang van de fusie en dat de leerkracht alert is op signalen vanuit de groep en daar
adequaat op reageert. Het is tevens belangrijk aan kinderen te vragen wat zij belangrijk vinden
van een ‘goede school’ en dat wij waar mogelijk rekening houden met hun wensen.
5.2

Perspectief

Het perspectief van de nieuwe basisschool ligt besloten in de in hoofdstuk 4 uitgewerkte
doelstelling. Dit perspectief is in de eerste fase van het fusieproces door het bestuur (lees:
CvB), de medezeggenschapsraden en de directies onderschreven. Bij het ontwikkelen van het
perspectief is er vanuit gegaan dat in de nieuwe school de leerbehoeften van de kinderen
leidend zijn. Het perspectief schept duidelijkheid en geeft derhalve houvast. Het biedt tevens
voldoende ruimte om in onze specifieke situatie invulling te geven aan de uitgangspunten.
5.3

Gelijkwaardigheid

Het proces van samenvoeging van de twee scholen wordt en is ingezet vanuit het principe van
gelijkwaardigheid. Er is respect en waardering voor elkaars kwaliteiten. Ieder is bereid de
eigen kwaliteiten in te zetten en gebruik te maken van de kwaliteiten van de ander. De
gelijkwaardigheid komt onder meer tot uitdrukking in de besluitvorming, de samenstelling
van werkgroepen, medezeggenschap, enzovoorts.
5.4

Transparantie

Alle actoren in het proces zijn betrouwbaar in hun handelen. Het is daarom dat ieder zijn best
doet optimale transparantie te betrachten. Gedurende het proces zal voortdurend worden
getoetst of alle betrokkenen juist en tijdig worden geïnformeerd. Transparantie houdt niet op
als de nieuwe school is gerealiseerd. Integendeel, ook na de eenwording is deze term een
belangrijk kenmerk.
5.5

Zorgvuldigheid

Hetgeen is opgemerkt in de voorafgaande paragrafen, impliceert een grote zorgvuldigheid bij
alle betrokkenen. Zoals eerder opgemerkt betreft zorgvuldigheid bijvoorbeeld de
informatieverstrekking, maar ook het omgaan met oprechte gevoelens en persoonlijke
beleving. Dit laat onverlet, dat het bereiken van de doelstelling niet in het gedrang mag
komen.
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6

Plan van Aanpak

6.1

Het inrichten van de projectorganisatie

Ten behoeve van de uitvoering van het fusietraject wordt een projectorganisatie ingericht die
onder leiding staat van een projectleider. Hieronder is de organisatie schematisch
weergegeven:

6.2

Het instellen van een stuurgroep

6.2.1 Samenstelling van de stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit:
Beslissingsbevoegd	
  
Orgaan	
  
(	
  CvB)	
  
	
  

MR	
  

Projectleider	
  
Directeur	
  van	
  elke	
  school	
  
1	
  lid	
  OMR	
  per	
  school	
  
1	
  lid	
  PMR	
  per	
  school	
  
	
  

Stuurgroep	
  

	
  
Wergroep	
  1 	
  

	
  
Werkgroep	
  2	
  

	
  
Werkgroep	
  3	
  

	
  
Werkgroep	
  4	
  

	
  
Teamleden	
  

	
  
Team	
  +	
  Ouders	
  

	
  
Ouders	
  

	
  
Etc.	
  

-

2 leden oudergeleding MR: 1 per school
2 leden personeelsgeleding MR: 1 per school
De directeur van elke school
De projectleider (voorzitter)
Een ambtelijk secretaris (zo mogelijk)

De geledingen van de MR (ouders / personeel) van beide scholen kiezen zelf de
vertegenwoordiging in de stuurgroep. Het is aan de scholen zelf te bepalen op welke wijze dat
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gebeurt. Van de leden wordt verwacht dat zij een positief kritische houding hebben ten
opzichte van de fusie en dat zij willen bijdragen aan het welslagen ervan.
6.2.2 Taken van de stuurgroep
6.2.2.1 Besluitvoorbereidend
Met inachtneming van de wettelijke voorschriften fungeert de stuurgroep als
besluitvoorbereidend orgaan. In de regel zullen verschillende beleidsonderdelen worden
uitgewerkt door werkgroepen. De werkgroepen rapporteren aan de stuurgroep. De stuurgroep
formuleert een voorgenomen besluit dat door het bestuur kan worden bekrachtigd.
Telkenmale dient uiterste zorgvuldigheid in acht te worden genomen betreffende de
besluitvorming. Bij elk voorgenomen besluit is het uitgangspunt dat er binnen de stuurgroep
overeenstemming (consensus) bestaat over het te nemen besluit. Daarbij houdt de stuurgroep
vanzelfsprekend nadrukkelijk rekening met de mening van de leden van de betreffende
werkgroepen (meningvormende rol) en de opvattingen van de achterban (op basis van
adequate informatieverstrekking).
Formeel worden alle besluiten genomen door het bestuur (CvB), met inachtneming van de
wettelijke voorschriften, waaronder medezeggenschap en binnen de beleidsruimte zoals
vastgesteld door het bestuur.
De projectleider neemt niet deel aan de besluitvorming.
Ten aanzien van besluitvorming rond de voortgang van het proces is consensus tussen de
stuurgroepleden, in overleg met de projectleider, eveneens van toepassing.
6.2.2.2 Contacten met de achterban
Het is de verantwoordelijkheid van de stuurgroep de contacten met de achterban (ouders,
personeel) optimaal te onderhouden. In de eerste plaats is er een informatieplicht. De
verschillende geledingen dienen voortdurend op de hoogte te worden gehouden van de
voortgang van het proces. Daar waar het gaat om algemene informatie die bedoeld is voor
beide scholen, draagt de projectleider hier zorg voor. Dit kan via nieuwsbrieven, mondelinge
contacten of via de website. De projectleider ziet erop toe dat de informatie naar beide
scholen op dezelfde wijze plaatsvindt.
Het is aan de stuurgroep om te bepalen of en op welke wijze men de achterban wil
raadplegen. Afhankelijk van het onderwerp en de vraag van de stuurgroep kan dit zowel
gezamenlijk als per school worden georganiseerd. Indien er afzonderlijke activiteiten
plaatsvinden dient binnen de stuurgroep hierover transparant te worden gecommuniceerd.
6.2.3 Planning van de stuurgroep
De Stuurgroep-bijeenkomsten zullen in principe minimaal N-wekelijks worden gepland op
een ……. De actuele planning en locatie zal worden vastgesteld op basis van agendapunten
en/of escalatiezaken.
Vaste agendapunten:
• voortgangsrapportage
• actielijst
• risicolijst
• escalatiezaken
Projectplan scholenfusie voorbeeld
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6.3

Het instellen van een leerlingenraad

Het voorstel zou kunnen zijn dat de leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit groep 6, 7 en 8
van beide scholen. De leerlingenraad organiseert activiteiten om leerlingen mee te laten
denken over zaken die voor hen belangrijk zijn en hierover ook (indien mogelijk) mee te
beslissen. De leerlingenraad wordt geleid door twee leerkrachten, van elke school één. De
activiteiten van de leerlingenraad worden teruggekoppeld naar de stuurgroep.
De stuurgroep beslist over de wijze van inrichting van de leerlingenraad.
6.4

Het organiseren van een visiedag(deel)

Bij de start van het fusieproces wordt een gezamenlijke visiebijeenkomst gehouden. Het doel
is om gezamenlijk, eventueel met een vertegenwoordiging van ouders (MR / stuurgroep), tot
een concrete uitwerking te komen van een schoolprofiel, dat aansluit bij het geformuleerde
perspectief.
De opbrengst moet leiden tot het formuleren van actieplannen die betrekking hebben op alle
aspecten van de inrichting van de nieuwe school.
Te denken valt hierbij aan actieplannen voor:
- verschillende vakgebieden
- de leerlingenzorg
- communicatie
- leiderschap
- ouderbetrokkenheid
- talentontwikkeling
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- ict
- enzovoorts
Deze opsomming is onvolledig en volstrekt willekeurig en dient uitsluitend als voorbeeld ter
verduidelijking. Aan deze dag wordt deelgenomen door alle personeelsleden en een
vertegenwoordiging van ouders, te bepalen door de stuurgroep.
Voor de inhoudelijke invulling en uitvoering van de visiedag of het -dagdeel zal indien
wenselijk een extern adviseur worden aangetrokken, op voorstel van de projectleider of de
directies.
6.5

Het organiseren van een dag Teamvorming

Deze dag is de eerste aanzet tot de vorming van een nieuw, ingespeeld team voor de nieuwe
school. De invulling wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld
6.6

De uitwerking van de actieplannen

De aard van de actieplannen zal gekenmerkt worden door een grote diversiteit, gelet op een
grote verscheidenheid aan thema’s. Elk actieplan zal een eigen aanpak, uitwerking en tijdpad
kennen. Afhankelijk van de opbrengsten van de visiedag doet de projectleider hiervoor
inhoudelijk voorstellen. De actieplannen zullen vervolgens worden uitgewerkt door
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werkgroepen. De samenstelling van een werkgroep hangt af van het onderwerp.
Terugkoppeling en besluitvorming vindt plaats in de stuurgroep volgens de eerder genoemde
voorwaarden (zie: taken van de stuurgroep, besluitvorming).
6.7

Kennismaken met elkaars werkwijze

De weg naar het formuleren van een gezamenlijke ambitie begint bij een eerste kennismaking.
Hiertoe zullen leerkrachten elkaar in de eigen werksituatie bezoeken. De wijze waarop dit
wordt georganiseerd, zullen we nog samen bespreken.
De contacten worden gezamenlijk voorbereid. Na elk bezoek vindt een nabespreking plaats en
wordt er een gezamenlijk verslag van de ervaringen opgesteld. De resultaten worden
gepresenteerd tijdens een gezamenlijke teambijeenkomst. De projectleider doet verslag in de
stuurgroep.
6.8

Contacten met de omgeving

In het profiel van de nieuwe school is beschreven dat er veel belang wordt gehecht aan goede
contacten in de buurt. De school wil gebruik maken van ‘talenten’ binnen, maar ook buiten de
school. In het kader van doorlopende leerlijnen worden contacten onderhouden met de
peuterspeelzaal en de kinderopvang.
6.9

Risico management

Het moge duidelijk zijn, dat aan ieder verandertraject risico’s zijn verbonden. Het is
belangrijk deze risico’s te onderkennen, voor zover dit mogelijk is. Pas dan kan de
projectorganisatie adequaat reageren, indien noodzakelijk.
De volgende risico’s moeten in de gaten worden gehouden:
Organisatie
Toewijzing en inspanningen van medewerkers
Niet-geplande veranderingen
Betrokkenheid van het management
Beschikbaarheid van personeel
Personeelsverloop
Tijdgebrek
Communicatie
Onvoldoende communicatiemiddelen tussen stuurgroep en achterban
Onvoldoende communicatie tussen stuurgroep en achterban.
6.9

Kritische Succes Factoren

Organisatie
• Het begrijpen van de Project Organisatie (niveaus, aangegane verplichtingen)
• Beheren van het project door stuurgroep en projectleider
• Het vergroten van het rendement van het project door het gebruik van vaardigheden en
ervaring in de organisatie
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Communicatie
• Communicatie van de start van het project, de voortgang en de resultaten in de organisatie
• Communicatie volgens de regels van de Project Organisatie (rapportage structuur)
6.10

Monitoring

De projectleider legt namens de stuurgroep periodiek verantwoording af aan het bestuur
(CvB), zowel wat betreft de voortgang van het proces als de behaalde resultaten.
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7
Periode

Actie
Activiteit

Verantwoordelijk

Betrokkenen

Kosten

-
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8

Reflectie

Na iedere activiteit vindt reflectie plaats. Deze reflectie kan in elke samenstelling worden
gehouden (bijvoorbeeld stuurgroep, team, werkgroep) en wordt vastgelegd in het logboek. De
reflectie kan leiden tot wijziging van de uitgezette koers en geeft het Plan van Aanpak
daarmee een dynamische dimensie.
Datum

Activiteit

Format logboek
Reflectie

Door

NB Het logboek wordt aangemerkt als bijlage bij het Plan van Aanpak.
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