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Den Helder, 18 november 2016 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Op 19 september jl. hebben wij uw onderwijswethouder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van 
de samenwerking tussen de stichtingen Kopwerk, Schooltij, Surplus en Samenwerkingsscholen Kop 
van Noord-Holland. In de bijeenkomst van die avond is beloofd voor u een communiqué op te stellen, 
hetgeen wij u bij deze graag aanbieden. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij 

Jan Bot en John Deckers, 
College van Bestuur 

~~~ 
Bestuurssecretariaat 

Drs. F. Bijiweg 3 Postbus 444 
1784 MC Den Helder 1780 AK Den Heider 

tel: 085 2734 000 
www.kopwerk.nl 



Surplus 

SCHOOLTIJ 

Schagen I Den Helder, 14 oktober 2016 

Communiqué 
voor de gemeenteraden van Texel, Hollands Kroon, Schagen, Den Helder, Medemblik, Stede Broec en 
Enkhuizen 
Status: Gemeenten Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen, Den Helder: informerend 

Gemeenten Texel, Hollands Kroon en Schagen: direct belanghebbend 

Geachte leden van de Raad, 

De Raden van Toezicht en de bestuurders van de Stichtingen Kopwerk, Surplus, Schooltij en de Stichting 
Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland hebben op 19 september de wethouders van uw 
gemeenten geïnformeerd en/of in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het voornemen om een 
bestuurlijke unie te gaan formeren voor deze besturen. Het bovenschoolse beleid, de aansturing en 
ondersteuning zullen vanuit één college van bestuur gebeuren en het intern toezicht vindt plaats in een 
gezamenlijke raad. Deze raad zal volgens de wettelijke regels worden benoemd door de gemeenten 
waarin zich de betreffende openbare scholen bevinden. 

De bestuurders van deze stichtingen willen hiermee samen zorgen voor een goede spreiding van 
hoogstaand, toekomstbestendig onderwijs in de Noordkop en West Friesland. Daarmee nemen de 
bestuurders ook samen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leefkwaliteit in de grote en 
kleine kernen van de gemeenten. 

Met deze bundeling van krachten beogen we het volgende: 
vanuit één visie op passend onderwijs een impuls te geven aan alle betrokken scholen in de hele 
regio met de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand, toekomstgericht onderwijs; 
gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een stelsel van scholen waarvan de continuîteit en 
kwaliteit worden gegarandeerd; 
de kwaliteit van de ondersteuning van het primaire proces hoog te houden, ook bij dalende 
leerlingaantallen als gevolg van de demografische ontwikkeling; 
een nog aantrekkelijker werkgever te zijn door gezamenlijk personeelsbeleid. 

De besturen hebben al goede ervaringen opgedaan met enkele (informele) samenwerkingsscholen, De 
Meertuin in Slootdorp en De Sluis/ Regenboog in Anna Paulowna, en werken intensief samen in het 
kindcentrum Waldervaart. Op nog enkele andere plekken in de regio oriënteren we ons op samenwerking 
en - op termijn - fusie vóórdat de noodzaak zich daartoe aandient. Op die plaatsen nemen we teams en 
ouders mee in dit proces. Op de bijgevoegde kaart van onze scholen kunt u zien dat een klein aantal 
scholen, met name in Schagen en Hollands Kroon, een overlappend voedingsgebied heeft. Het bestuur 
gaat samen met directies en medezeggenschap na of er op die plaatsen kwaliteitswinst geboekt kan 
worden door naar een samenwerkingsschool toe te groeien. 

Wat is de vervolgstap in het proces? 

De stichtingen zullen een samenwerkingsovereenkomst opstellen, die gereed moet zijn in december 
2016. De stichtingen zullen blijven bestaan. Juridisch verandert er voor de bijbehorende scholen niets en 
ook de financiële stromen zullen gescheiden blijven. Voor de totstandkoming, de bevoegdheden en de 
werkwijze van bestuur en Raad van Toezicht worden reglementen opgesteld. De medezeggenschaps 
organen zullen blijven bestaan, en zijn nauw betrokken bij dit proces. 



Waarom kiezen we voor deze vorm? 

Van de verschillende samenwerkingsvormen kiezen we voor de personele unie van bestuurders omdat 
deze het beste past bij onze intentie. In de toelichting op de officiële stukken zullen we aangeven waarom 
de alternatieven minder aantrekkelijk zijn. 

Welke rol spelen de gemeenten in dit proces? 

Uiteraard hebben alle gemeenten belang bij de kwaliteit en spreiding van het onderwijsaanbod. We 
voelen ons als onderwijsbestuurders medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. 
Omdat twee openbare stichtingen in de gemeenten Texel, Hollands Kroon en Schagen, zich verbinden 
met bijzonder onderwijs, ontstaat er ook een relatie tussen het bijzonder onderwijs en deze gemeenten 
die er nu niet is, namelijk het benoemingsrecht van de Raad van Toezicht. Voor het bijzonder onderwijs 
geldt dus dat het bestuur, behalve met verantwoording aan de eigen Raad van Toezicht, ook te maken 
krijgt met externe verantwoording aan de gemeenten. Die verplichting zien we als positief, we willen ons 
graag verantwoorden. Wel vragen we van de gemeenten om ons het vertrouwen te geven dat we onze 
taak onder toezicht van de Raad van Toezicht professioneel vervullen, en om als blijk van dat vertrouwen 
zelf een gepaste afstand te bewaren tot het bestuur. Over hoe dat er uit ziet, zullen de bestuurders en de 
voorzitters van de huidige Raden van Toezicht overleg voeren met de wethouders van Hollands Kroon en 
Schagen. De gemeente Texel heeft over het toezicht op de Stichting Schooltij al afspraken gemaakt met 
de Stichting Kopwerk. 

Deze ontwikkeling vraagt op enkele punten aanpassing van de statuten van de stichtingen. In overleg 
met de wethouders van Hollands Kroon en Schagen komt er een voorstel. 

Wat kunnen de gemeenten verwachten? 

Bestuurders en Raden van Toezicht betrekken de wethouders van de belanghebbende gemeenten in de 
voorbereiding van de definitieve beslisdocumenten. We verwachten dat de voorstellen aan de 
gemeenteraden voor de zomer van 2017 gereed zullen zijn. In de tussentijd zullen we u waar nodig en 
gewenst op de hoogte houden van de ontwikkelingen, en uiteraard zijn wij bereid tot een nadere 
toelichting. 

Met vriendelijke groet. 

Stichting Surplus 
Stichting Samenwerking~holen Kop van Noord-Holland 
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