
Niet meer dan een jaar kostte het. De bestuurlijke verzelfstandiging en schaal-

vergroting van het openbaar primair onderwijs in vier Brabantse gemeenten is vlot en 

geruisloos gerealiseerd. De Stichting Bravoo (Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs) 

heeft inmiddels een vliegende start gemaakt. Iedereen is tevreden: de gemeente-

besturen, maar ook de betrokken schoolbestuurders, de directies van elf scholen,  

het personeel en de medezeggenschapsraden. Zo kan het ook, zeggen ze in Brabant.

Geruisloos naar 
nieuw schoolbestuur

Vier Brabantse gemeenten snel verzelfstandigd

Ad van Beek en Ery Kooi kijken met voldoening terug op 
het verzelfstandigingsproces, dat op 1 januari �006 is afge-
rond. Ze waren er beiden bij betrokken als wethouders van 
onderwijs van respectievelijk Dongen en Geertruidenberg. 
Inmiddels zijn ze wethouder af als gevolg van de politieke 
verschuivingen na de verkiezingen van 7 maart. Wel zijn ze 

nog gemeenteraadslid. Aan hun opvolgers in het college 
van b en w lieten ze een gesloten dossier na. Het open-
baar onderwijs is op afstand gezet, met alle voordelen van 
dien: scheiding tussen gemeentebestuur en onderwijsbe-
stuur, financiële schaalvoordelen en personele zekerheid. 
De Stichting Bravoo telt elf scholen en ��00 leerlingen in 
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Van Beek (l) en Kooi. “Veel mensen denken  
eerder in bedreigingen dan kansen.”



de gemeenten Dongen, Geertruidenberg, Waalwijk en 
Loon op Zand. Dongen had tot voor kort nog integraal 
bestuur: de gemeente bestuurde de drie openbare scholen. 
Geertruidenberg had al een bestuurscommissie, maar die 
bestuurde slechts één kleine school en had moeite de vaca-
tures in het bestuur in te vullen. Ook Loon op Zand had nog 
een integraal bestuur en in Waalwijk functioneerde sinds 
kort een stichting voor het bestuur van de openbare scholen.

Het klikte
Dongen en Geertruidenberg zochten samenwerking en 
schaalvergroting. “Een grotere organisatie biedt geweldige 
kansen. Het is een aantrekkelijke uitdaging”, zeggen Van 
Beek en Kooi, die elkaar snel vonden. Na gesprekken in de 
regio sloten zij zich aan bij de gemeenten Waalwijk en Loon 
op Zand, die samen al in gesprek waren. “Met die gemeen-
ten klikte het meteen”, zegt Van Beek. De vier gemeenten 
kwamen tot een intentieverklaring en spraken daarbij af  
dat het gehele proces in een jaar afgerond moest zijn. Een 
ambitieuze eis.
“In dat jaar moest heel veel gebeuren”, vertelt Kooi. “Draag-
vlak creëren, de financiële situatie in de vier gemeenten 
onderzoeken, een inventarisatie maken van de scholen, de 
inrichting, de leermiddelen, het personeel en de staat van 
onderhoud van de gebouwen. Kortom, een pittige klus. 
Daarom hebben wij meteen ondersteuning van een externe 
adviseur gezocht.” Na beoordeling van diverse offertes kreeg 
VOS/ABB de opdracht. Consultant Mariët Schilperoort  
begeleidde het verzelfstandigingsproces. Ze maakte een 
duidelijke planning en installeerde een projectgroep, die 
bestond uit de wethouders en bestuurders van de betrokken 
gemeenten, bestuurscommissies en stichting. Daarnaast start-
ten werkgroepen die de verschillende onderzoeken deden.

Modellen
Van Beek: “Het bleek een enorm voordeel dat VOS/ABB dit 
soort processen al vaker heeft gedaan. Mariët herkende elk 
probleem dat zich voordeed en wist er snel een oplossing 
voor. Ze had modellen voor de inventarisaties. Er kwam ook 
nog hulp van haar collega’s Ron van der Raaij, een expert 
van VOS/ABB op het gebied van financiën, en Eric van 
Leeuwen, die het projectsecretariaat deed.” Kooi vult aan: 
“Ik stond ervan te kijken dat we er zo snel uit waren.  
VOS/ABB heeft het uitstekend gedaan.”
Om draagvlak te creëren bij alle betrokkenen organiseerde 
de projectleider bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden, 
maar ook voor directies, personeel en medezeggenschaps-
raden van de scholen. “We hebben zowel de politiek als de 

scholen continu bij het proces 
betrokken. Met persoonlijke 
voorlichting maar ook met een 
periodieke nieuwsbrief. De 
meeste weerstand zat bij het 
personeel van de scholen. Veel 
mensen denken nu eenmaal 
eerder in bedreigingen dan in 
kansen”, zegt Van Beek. “Maar ik ben ervan overtuigd dat 
verzelfstandiging en schaalvergroting goed is voor het open-
baar onderwijs. De nieuwe stichting zal zakelijk maar op 
afstand gaan besturen. Er komt een bovenschools manager 
met een ruim mandaat.”
Zakelijk besturen, daar is de Stichting Bravoo direct voortva-
rend mee begonnen. Er zijn diverse nieuwe contracten voor 
de elf scholen gesloten, waarmee door het schaalvoordeel 
veel geld is bespaard. Daardoor blijft meer geld over voor 
het onderwijs zelf. “Daar kan het werk leuker door worden”, 
zegt Van Beek.  Een ander voordeel van de schaalvergroting 
voor het personeel is een werkgarantie. “Als er op de ene 
school door dalende leerlingenaantallen een leerkracht weg 
moet, dan kan deze op een andere school van hetzelfde 
bestuur wel weer aan de slag. Dat zijn toch echt kansen in 
plaats van bedreigingen.” 
De betrokken gemeenten en medezeggenschapsraden zagen 
die voordelen zitten. Ze gingen zonder slag of stoot akkoord 
met de voorstellen tot verzelfstandiging. Alle gemeenten 
gaven een bruidsschat mee, die in totaal – tot �010 – 900.000 
euro bedraagt. Dit bedrag is bestemd voor de aanloopkosten 
van administratie, beheer en bestuur. Daarnaast hebben alle 
gemeenten de reserves die ze hadden staan voor het onder-
wijs overgedragen. Als er niet gereserveerd was, werd uit-
gerekend hoeveel het had moeten zijn. “Ik schrok wel even 
van die bedragen”, erkent Kooi. “Maar ja, zo’n omvangrijke 
overdracht kan niet met gesloten beurzen.”

Geen chaos
Uiteindelijk was het geld geen 
probleem in de verschillende 
gemeenteraden. “Dat komt 
omdat het voorwerk goed is 
gedaan”, zegt Van Beek. “Er is 
een solide basis gelegd en bij 
alle partijen bestond het besef 
dat deze fusie de betrokken 
scholen meerwaarde oplevert.” 
De beide wethouders herkennen zich dan ook totaal niet  
in recente verhalen in de pers, als zouden verzelfstandigings-
processen chaotisch verlopen en schaalvergroting alleen 
maar extra managementlagen opleveren. Van chaotische  
toestanden is in Brabant geen moment sprake geweest. 
En daarin zijn ze, volgens Schilperoort, ook helemaal geen 
uitzondering. “Er is inmiddels zoveel ervaring met dit soort 
processen en er is al zoveel erkenning van de voordelen van 
bestuurlijke schaalvergroting, dat het meestal vlot verloopt. 
Het is wel belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor de 
bestuurlijk-juridische kant, maar ook voor de menselijke kant,
de - soms tegenstrijdige - belangen van alle betrokkenen. 
Wie het goed aanpakt, komt altijd tot een goed resultaat.” 

Lucy Beker

‘De meeste 
weerstand  
zat bij het 
personeel’

 

1� over onderwijs

‘Zorg dat  
er oog is  
voor alle  
belangen’

“Een grotere organisatie 
biedt geweldige kansen.”



Met name voor schooldirecties 

verandert er veel na een  

proces van bestuurlijke  

verzelfstandiging en schaal-

vergroting. Daar kunnen de 

schoolleiders van de Archipel  

op Walcheren en de Stichting 

Surplus in Noord-Holland van 

meepraten. “De loskoppeling 

van de gemeente is echt een 

pluspunt.”

‘Hartstikke goed voor
 openbaar onderwijs’

Schoolleiders na verzelfstandiging:
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aWim Meulmeester: “Geen discussie 
meer over onderhoudsplannen.” 
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De schoolleiders op Walcheren hebben inmiddels ruime 
ervaring met De Archipel, die sinds 1999 alle �� openbare 
basisscholen in Vlissingen, Middelburg en Veere bestuurt. 
Wim Meulmeester, directeur van Archipelschool Theo 
Thijssen Paauwenburg in Vlissingen: “Die loskoppeling van 
de gemeente is echt een pluspunt. De gemeente had toch 
problemen met de dubbele-pettenproblematiek: ze voerde 
lokaal onderwijsbeleid, terwijl ze tegelijkertijd het bestuur 
vormde van de openbare school. Ook had 
ik soms de indruk dat onderwijs binnen de 
gemeente niet altijd prioriteit had en de  
processen verliepen soms wat stroperig.  
Nu hebben we een slagvaardig school-
bestuur dat bij de gemeente onze belangen 
behartigt. Dit is hartstikke goed voor het 
openbaar onderwijs.” 
In de praktijk merkt Meulmeester er de 
voordelen van. “Financieel hebben we 
meer ruimte gekregen. Dit bestuur maakt 
een meerjarenbegroting voor onderhoud 
en zorgt ervoor dat er geld is voor de nood-
zakelijke verbeteringen, we hoeven er niet elk jaar over  
in discussie. Ook voor methodevervanging is nu een meer-
jarenplan. Alle scholen weten waar ze aan toe zijn.” 
“Onze raad van bestuur en het bovenschools management 
werken met visie. De directies krijgen veel ruimte voor eigen 
beleid en het bovenschools management neemt ons bepaal-
de klussen uit handen. Ook wordt er goed geluisterd naar de 

schoolleiding. Ik ervaar het bovenschools management niet 
als een extra bestuurslaag, we hebben er juist gemak van”, 
zegt Meulmeester. 

Surplus
Ook Martin Schouten, directeur van twee basisscholen in 
Harenkarspel, is tevreden met zijn nieuwe schoolbestuur. Dat 
is de Stichting Surplus, die sinds 1 januari �00� �9 openbare 

basisscholen in de kop van Noord-Holland 
bestuurt. Deze jonge stichting is nog volop  
in ontwikkeling.
“Ik merk in eerste instantie vooral dat er 
meer inhoudelijk beleid wordt uitgezet”, 
aldus Schouten. “We diepen met elkaar 
onderwerpen uit als kwaliteitszorg en  
personeelsbeleid. Dat was er niet bij toen de 
gemeente de school nog bestuurde. Je had 
toen te maken met steeds nieuwe wethou-
ders en ambtenaren die toch voornamelijk 
op de cijfers gericht waren. Surplus bestuurt 

scholen uit zes verschillende gemeenten met 
veel cultuurverschillen en andere achtergronden. Nu is het 
bestuur bezig alles op elkaar af te stemmen, er komen  
meerjarenplannen, er wordt een visie geformuleerd. Het 
staat nog in de kinderschoenen, maar ik zie de voordelen  
al. Het schoolbestuur wordt professioneel aangepakt.”

Lucy Beker

‘Er wordt 
meer  
inhoudelijk 
beleid  
uitgezet’


