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De stichtingen Westerwijs en Penta Primair willen met elkaar fuseren. Daarmee  
komen het openbaar en christelijk primair onderwijs in het Groningse Westerkwartier  

en het Drentse Noordenveld onder één bestuur. 

‘Wij laten ons leiden door 
onze overeenkomsten 
en hebben respect 
voor elkaars verschil-

len’, zeggen algemeen directeur Luc de 
Vries van Westerwijs en directeur-be-
stuurder Johan Heddema van Penta Pri-
mair. Westerwijs is het openbare bestuur 
van 17 basisscholen in het Westerkwar-
tier. Het christelijke Penta Primair heeft 
in totaal 22 scholen in dezelfde regio ten 
westen van de stad Groningen en in het 
naburige Drentse Noordenveld. 
Deze gebieden hebben net als andere re-
gio’s te maken met een daling van het 
aantal leerlingen als gevolg van demogra-
fische krimp. Dit speelt al langer. De Vries 

en Heddema benadrukken dat de beoogde 
bestuurlijke fusie dan ook ‘niet vanuit een 
nulpunt’ komt. ‘We hebben samen al met 
succes zes samenwerkingsscholen gere-
aliseerd vanwege de kwetsbaarheid van 
scholen, en er komen meer. De ervaring 
hebben we zo langzamerhand dus wel. 
We weten dat fusies gepaard gaan met 
emoties. Daar houden we altijd rekening 
mee, maar dat weerhoudt ons er niet van 
de blik op de einder te houden. We moeten 
samenwerken om in deze regio een geva-
rieerd aanbod van goed onderwijs te be-
houden. Als we met elkaar samenwerken 
op schoolniveau, moeten we dat ook op 
stichtingsniveau doen. Alleen zo kunnen 
we echt iets krachtigs neerzetten.’

Variatie van onderwijs blijft
De variatie van openbaar en christelijk 
onderwijs blijft bestaan, ook als de twee 
schoolbesturen met elkaar samengaan. 
De fusie zal zeker niet betekenen dat er 
een einde wordt gemaakt aan de vrijheid 
van onderwijs. Heddema noemt het een 
cliché, maar het is volgens hem wel waar, 
dat het openbaar onderwijs in de loop 
der jaren is ‘verbijzonderd’ en bijzonder 
onderwijs ‘veralgemeniseerd’. ‘We zijn 
naar elkaar toegegroeid’, zegt ook De 
Vries. ‘Voorop staat dat wij goed onder-
wijs voor onze kinderen willen. Dat is het 
belangrijkste. Maar onderwijs moet na-
tuurlijk ook voldoen aan verwachtingen 
die ouders hebben. Als het om de laatste 
school in een dorp gaat, moet je beide 
identiteiten vormgeven. Je moet dan 
bereid zijn om concessies naar elkaar te 
doen, dus om een stukje van jezelf in te 
leveren ten gunste van de ander. Dat kan 
soms moeilijk zijn, maar onze ervaring 
is dat dit in de regio waarin wij werken 
heel goed gaat. De mensen staan hier 
niet tegenover elkaar, ze willen graag sa-
men goed onderwijs behouden. Daarvoor 
moet je soms over je eigen schaduw heen 
stappen, dat vereist moed, in het belang 
van elkaar en van de leefbaarheid van 
dit gebied. Je moet niet gaan wachten 
tot de school van de ander omvalt, want 
dan heb je straks geen onderwijs meer 
dat past bij de diversiteit in de dorpen.’ 
‘Nu zijn we in alle opzichten nog gezon-
de zelfstandige organisaties, maar als 
we los van elkaar blijven vasthouden 

Samenwerking op  
basis van diversiteit
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Fusietoets niet allesbepalend
Een besturenfusie mag alleen als een school met opheffing wordt bedreigd, maar staats-
secretaris Sander Dekker van OCW kan daarvan afwijken.
Dekker deed dat in 2013 bij de bestuurlijke fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Mergelland en de Stichting jong Leren, die sinds 1 januari 2014 het samenwerkingsbestuur 
kom Leren vormen. De Commissie Fusietoets (CFTO) oordeelde negatief, omdat de fusie 
niet voldeed aan artikel 64c van de Wet op het primair onderwijs. Daarin staat dat een 
school met opheffing moet worden bedreigd. De staatssecretaris erkende dat niet was 
voldaan aan die voorwaarde. Toch kwam hij tot een ander besluit. ‘In betreffende regio 
zijn de gevolgen van demografische krimp in het basisonderwijs zeer sterk. Dat brengt 
risico’s met zich mee voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod (…). De fusie had als be-
langrijkste motief om de kwaliteit duurzaam te kunnen borgen’, aldus Dekker in een brief 
aan de Tweede Kamer. Hij stelde dat regionale samenwerking op bestuursniveau ‘zorgt 
voor het behoud van een verantwoord onderwijsaanbod en daarmee voor keuzevrijheid’.



MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS | 13

aan openbaar en bijzonder onderwijs, 
dan heffen we op den duur steeds meer 
scholen op met bijkomende negatieve 
gevolgen voor de dorpen’, aldus De Vries. 
Heddema voegt daaraan toe dat hij er-
van overtuigd is dat een bestuurlijke 
fusie alleen maar kan bijdragen aan nog 
beter onderwijs. ‘Het betekent dat je op 
veel meer terreinen één lijn kunt trekken, 
met het behoud van alle diversiteit van 
de scholen. Wat Luc zegt is waar. Wester-
wijs en Penta Primair zijn gezond. Er is 
dus voor ons geen directe economische 
of financiële noodzaak om te fuseren. We 
kunnen nog jaren doorgaan op de manier 
waarop we het nu doen, maar bewijzen 
daarmee het onderwijs geen dienst. 
Daarom is het belangrijk om nu stappen 
te zetten naar een bestuurlijke fusie.’

Stevige onderbouwing
De Vries en Heddema beseffen dat de 
fusietoets een hobbel kan zijn op weg 
naar het samengaan van Westerwijs en 
Penta Primair. ‘We hebben ons plan heel 
stevig onderbouwd om te laten zien dat 
een bestuurlijke fusie het ultieme mid-

del is om kwaliteit van onderwijs te ga-
randeren voor de toekomst. Als het gaat 
om het duale bestel van openbaar en bij-
zonder onderwijs, bieden wij voldoende 
waarborgen. De keuze voor openbaar 
of bijzonder onderwijs blijft. Die keuze 
kunnen ouders op schoolniveau maken 
binnen de nieuwe bestuurlijke ruimte’, 
aldus Heddema. 
‘Door te fuseren houden wij de keuzemo-
gelijkheden voor ouders juist in stand. 
Zonder deze fusie zal het in steeds meer 
dorpen onmogelijk worden om onderwijs 
te bieden dat bij de diversiteit van de be-
volking past’, zegt De Vries.
Heddema wijst er ten slotte op dat de 
fusietoets er is gekomen vanwege pro-
blemen met ongebreidelde schaalver-
groting in het hoger onderwijs. Het liefst 
zien hij en De Vries dat de fusietoets voor 

het funderend onderwijs helemaal ver-
dwijnt, omdat die samenwerking voor 
behoud van een gevarieerd aanbod van 
scholen alleen maar in de weg zit. <

Luc de Vries en Johan Heddema: ‘We kunnen nog jaren apart doorgaan, maar daarmee bewijzen we het onderwijs geen dienst’. 

‘Door te fuseren houden wij 
keuzemogelijkheden juist in stand’

De startnotitie ‘Krachtig samen’,
De startnotitie ‘Krachtig samen’, waarin 
het plan voor de bestuurlijke fusie wordt 
toegelicht, staat op www.westerwijs.nl 
(>Actueel) en www.pentaprimair.nl 
(>Nieuws). In de notitie staat voor de 
beoogde besturenfusie de streefdatum 
1 januari 2016 genoemd. Westerwijs en 
Penta Primair worden bij het fusieproces 
ondersteund door VOS/ABB en de be-
sturenorganisatie Verus voor christelijk 
onderwijs.


