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Fuseren of niet fuseren
Ons land telt nog vele zogenaamde éénpitters: besturen die één enkele

school onder hun hoede hebben. Is de grote autonomie van deze scholen

een kostbaar kleinood dat je niet zomaar uit handen geeft, of vraagt de

huidige tijd juist om bestuurlijke krachtenbundeling? Albert Wilkens,

directeur van de Montessorischool in Emmen, worstelt met deze vraag.

Voors en tegens van bestuurlijke samenwerking 

De Montessorischool in Emmen wil bij een eventuele fusie haar onderwijskundige grondslag behouden.
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Luctor et emergo, zouden ze in Zeeland zeggen.

Maar het hoofd boven water houden is nog wel iets

anders dan de kop boven het maaiveld uitsteken.

Woeste golven zijn sowieso niet te vinden in een

provincie die voornamelijk uit zandgrond bestaat.

Een voordeel is wel dat het water je niet snel aan de

lippen staat. Ook in figuurlijke zin is dat zeker niet

het geval voor de Montessorischool in Emmen,

waarvan Albert Wilkens de directeur is. Deze neu-

traal bijzondere school heeft net het 12,5 jarig

bestaan gevierd en is met 218 leerlingen naar

Emmense begrippen een flinke speler in het onder-

wijskrachtenveld. Het loopt allemaal best lekker.

Het bestuur is tevreden, de ouders zijn tevreden, de

leerkrachten zijn tevreden en wat zou je dan als

directeur nog klagen? Toch worstelt Wilkens met

een belangrijke vraag: fuseren of niet fuseren? Wat

hem betreft zou deze vraag helemaal niet gesteld

hoeven worden. Hij is tevreden met de huidige prak-

tijk. “De samenwerking was er al”, schetst hij de

situatie. “Vanaf 1997 kwam vanuit het rijk budget

beschikbaar ter stimulering van bestuurlijke krach-

tenbundeling. In Emmen hebben we dat geld

gebruikt door op allerlei manieren te gaan samen-

werken. Ik maak bijvoorbeeld deel uit van het direc-

teurenberaad van de openbare scholen van de

gemeente Emmen en participeer in allerlei werk-

groepjes, waaronder een werkgroep gericht op het

vaststellen van een gezamenlijk personeelsbeleid. Ik

heb daar een duidelijke inbreng en maak andersom

ook gebruik van de ideeën en kennis van de collega’s.

Ik ben daar tevreden mee.”

Niet Wilkens maar de gemeente Emmen was dan

ook de instantie die de kat de bel aan bond. Senior

beleidsadviseur van de afdeling onderwijs Pim

Flinterman, verwoordt het zo: “Nu de subsidie om

tot bestuurlijke schaalvergroting te komen afloopt,

willen we bekijken waar we nu staan en hoe wij ver-

der willen. De Montessorischool past prima binnen

het palet aan scholen in onze gemeente. De afgelo-

pen jaren heeft al op verschillende gebieden uitwis-

seling plaatsgevonden, we kunnen elkaar op veel

terreinen vinden. De inbreng van Albert Wilkens

heeft een duidelijke meerwaarde gebracht, wij zijn

daar heel positief over. Nu is wat ons betreft het

moment gekomen daar een juridische constructie

onder te leggen. Wij hebben daar een duidelijke

opvatting over. Natuurlijk wil de Montessorischool

haar onderwijskundige grondslag behouden. Dat

willen wij ook. Denkend aan de ontwikkelingen in

het onderwijs, lumpsumbekostiging en de risico’s

die je loopt met benoemingen, zou het goed zijn de

bestaande samenwerking te versterken. Als éénpit-

ter vorm je weliswaar een overzichtelijk geheel,

maar je bent ook kwetsbaar.”

Trage molens
De bal ligt nu dus bij het bestuur van de Montessori-

school en bij Albert Wilkens, wat de hierboven aan-

gehaalde worsteling oplevert. Want autonomie en

de vrijheid zelf beleid te maken opgeven, is niet iets

waar je zomaar toe besluit. Wilkens: “De snelheid

waarmee je tot besluitvorming komt, bevalt mij uit-

stekend. Ik heb een grote mate van vrijheid om bij-

voorbeeld mijn eigen personeelsbeleid te maken.

Personeelsbeleid is een belangrijk aspect waarmee

je kunt sturen op kwaliteit. Wij eisen bijvoorbeeld

van leerkrachten dat zij het Montessoridiploma heb-

ben. Hoe zit dat als wij straks verplicht zouden zijn

mensen van andere scholen op te nemen? Moeten

mensen gecoacht worden, dan roosteren wij daar

zelf iemand voor vrij. Moet ik daar dan straks

iemand van een schoolbegeleidingsdienst voor in

de arm nemen?” Ook op het gebied van public rela-

tions en sponsoring is hij bang veel verworvenhe-

den te moeten inleveren. “Binnen het openbaar

onderwijs zijn dit soort zaken centraal geregeld,

terwijl wij daar als school met een duidelijke streek-

functie meer ons eigen gang in willen gaan.” Als

derde overweging noemt hij het financiële beleid

dat op zijn school transparant is en binnen een

groter geheel wellicht wat minder overzichtelijk.

Wilkens zou trouwens een stuk enthousiaster over

een eventuele fusie zijn, wanneer de politiek min-

der invloed zou hebben. Hij vreest de trage molens

van de politieke besluitvorming. “De neutraal bij-

zondere school is wat mij betreft de beste vorm van

openbaar onderwijs: losgekoppeld van de politiek.

Zelf zou ik wel willen streven naar een bestuurscom-

missie of naar de stichtingsvorm. Maar de gemeente

Emmen wil daar niet aan en houdt vast aan de hui-

dige vorm van integraal schoolbestuur.”

Een worsteling zou geen worsteling zijn als er niet

een keerzijde aan de medaille zat. Albert Wilkens

realiseert zich terdege de voordelen van samenwer-

king binnen een groter bestuurlijk verband. De

vraag rijst of een éénpitter voldoende is toegerust

om zich binnen een autonoom onderwijsveld te

kunnen handhaven. “Dat is een vraag die ik mijzelf

ook stel,” aldus Wilkens. Hoeveel meerwaarde zou

ik kunnen halen uit een groter geheel? Neem een

onderwerp als arbobeleid. Daar zit zoveel aan vast,

wij komen daar gewoon niet aan toe. Op allerlei

gebieden zijn schaalvoordelen te halen. En ik zou

”Moeten mensen gecoacht worden, dan
roosteren wij daar zelf iemand voor vrij.
Moet ik daar dan straks iemand van
een schoolbegeleidingsdienst voor in
de arm nemen?”



16 kader primair april 2004

de samenwerking met de andere directeuren erg

missen. Die is heel plezierig, over het algemeen

zitten we op één lijn. Gelukkig heb ik een breed net-

werk, onder andere binnen de AVS, maar je hebt

toch te maken met de lokale omstandigheden in

Emmen.”

Meeliften op bestuurlijke kracht
Pim Flinterman reageert begripvol op alle overwe-

gingen. “Ik kan mij wel voorstellen dat het geen

gemakkelijk besluit is, je zult mij niet horen zeggen

dat de Montessorischool last heeft van koudwater-

vrees. Albert Wilkens hecht sterk aan de korte lij-

nen die hij bij de integrale bestuursvorm van de

gemeente Emmen niet ziet. Procedures kunnen

inderdaad best lang lopen. Je kunt dat ondervangen

door het besluitvormingsproces goed te plannen. Ik

denk dat wij duidelijk kunnen maken dat bestuurlij-

ke samenwerking veel voordelige aspecten met zich

meebrengt. De school kan meeliften op de bestuur-

lijke kracht van de gemeente en gebruik maken van

de administratieve functie. Wij ontwikkelen veel

beleid en dat heeft een duidelijke meerwaarde.” De

optie van een bestuurscommissie ziet de gemeente

volgens Flinterman niet zitten. “Wij hebben een

aantal jaren geleden een enquête gehouden onder

de scholen. Daaruit is gebleken dat een overgrote

meerderheid zich gelukkig voelt onder de huidige

bestuursvorm. Sluit de Montessorischool het inte-

grale schoolbestuur uit, dan kan het zijn dat onze

wegen uiteen lopen. Maar ik ga ervan uit dat we

elkaar weten te vinden. Wij gaan daar de komende

periode de tijd voor nemen. Het moet een gezamen-

lijke beslissing zijn.” 

Inmiddels is het gesprek over dit onderwerp tussen

de gemeente Emmen en het bestuur van de

Montessorischool op gang gekomen. “Ons bestuur

stelt de samenwerking met de gemeente bijzonder

op prijs,” aldus bestuursvoorzitter Jolly Cerini. “Wij

willen dan ook onderzoeken in hoeverre een fusie

haalbaar is. Dat onderzoek moet een ‘ja’ of een ‘nee’

opleveren. Wat ons betreft moet het onderzoek

ingaan op de vraag of wij in de een of andere vorm

een aparte status behouden. Een ander punt is of we

voldoende eigen keuzen kunnen maken, ook waar

het de financiën betreft. Zijn de kaders ruim genoeg

om daaraan te voldoen? Kunnen wij ons voldoende

blijven profileren? Dat zijn de belangrijke vragen

die wij ons stellen. Naarmate de gemeente erin

slaagt meer autonomie bij de scholen te leggen,

nemen onze bezwaren af.”

Gemeente en schoolbestuur hebben afgesproken tot

maart 2005 de tijd te nemen. Dan moet het geza-

menlijke onderzoek zijn afgerond en moet een

besluit vallen. In augustus 2006 moet samensmel-

ting of ontvlechting een feit zijn. ❙

“Als éénpitter vorm je weliswaar
een overzichtelijk geheel, maar je
bent ook kwetsbaar.”

Directeur Albert Wilkens: “Wanneer we niet fuseren, zal ik
de samenwerking met de andere directeuren erg missen.”
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