
Factsheet 

ouderraadpleging fusie 

Meerwegen scholengroep 

en Meridiaan College

Een meerderheid (78%) van de ouders die 
een reactie gegeven hebben, staat positief of 
neutraal tegenover de voorgenomen fusie van 
de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan 
College, mits de identiteit en autonomie van de 
scholen gewaarborgd blijft én het belang van de 
leerling voorop blijft staan.  



Inleiding

In september hebben we ouders van leerlingen op 
de scholen van de Meerwegen scholengroep en 
het Meridiaan College gevraagd hoe zij tegenover 
de bestuurlijke fusie staan. Meer dan 300 ouders 
hebben gereageerd, wij vinden dat een goede 
respons voor dit type onderwerp en vragenlijst.

In deze factsheet presenteren we de belangrijkste 
resultaten (scores) op de 2 gestelde vragen én geven 
we aan wat we gaan doen met wat ouders ons 
meegeven (conclusies). 



Respons

In totaal hebben 318 mensen vraag 1 beantwoord. 
De open vraag is 239 keer beantwoord. 

Score op vraag 1 Hoe staat u tegenover de 
bestuurlijke fusie?

 Scores antwoorden vraag 1 (staafdiagram) 
  43% positief
  34% maakt het niet uit
  22% negatief

Analyse 
Een groot deel van de ouders (43%) staat positief 
tegenover bestuurlijke fusie. Er is ook een aanzienlijk 

aantal ouders (34%) dat er neutraal tegenover staat.  

Conclusie vraag 1 

Op basis van de uitkomsten op vraag 1 concluderen 
wij dat het grootste deel van de ouders positief staat 
tegenover de fusie. Echter het deel van de ouders dat 

neutraal of negatief scoort maakt dat we de voorwaarden, 
kansen en bedreigingen die zij meegeven (antwoorden op 
vraag 2) serieus moeten nemen. 

Negatief

8% 14% 35% 25% 18%

Maakt me 

niet uit

Positief



Respons

Score op vraag 2 Welke aandachtspunten met betrekking tot de 
fusie zou u de besturen van Meerwegen en Meridiaan mee willen 
geven?

Vraag 2 was een open vraag. In de tabel ziet u welke thema’s 
ouders het meest hebben genoemd.  

Conclusie vraag 2

Uit de aandachtspunten die ouders de besturen zouden willen mee 
geven, trekken we de volgende conclusies:

Identiteit

Identiteit van de scholen moet gewaarborgd blijven. 
Ouders hebben bewust voor een school gekozen en vinden het 

belangrijk dat de eigenheid daarvan gewaarborgd blijft. Zowel wat 
betreft geloofsovertuiging (protestants-christelijk of katholiek), als 
onderwijskundige visie en profiel. 

Dit aandachtspunt is uitgebreid besproken. Daarbij hebben we het 
volgende afgesproken: 
• De twee levensbeschouwelijke identiteiten worden in de statuten van  
 de stichting geborgd.
• De identiteit van een individuele school verandert niet door de   
 bestuurlijke fusie.

“Ik vind het belangrijk dat de visie van 

de gekozen school hetzelfde blijft.”

“Het zou jammer zijn als de christelijke 

identiteit verloren gaat.”



Respons

Oog voor de menselijke maat, autonomie voor de school

Verder benadrukken ouders dat de aandacht vooral naar de kwaliteit 
van het onderwijs moet blijven uitgaan: het belang van de leerling 
staat voorop. Een grotere schaal mag niet leiden tot bureaucratie, 

besturen op grote afstand en grotere overhead. De bestuurlijke fusie moet 
kansen bieden om van elkaar te leren en het onderwijs te verbeteren. 

Ook deze punten zijn aan de orde gekomen. Hierbij is benoemd dat 
de nieuwe besturingsfilosofie moet uitgaan van de eigen identiteit, 
positionering en ruimte per school. Scholen houden ruimte om eigen keuzes 
te maken en onderwijs aan te bieden dat past bij de leerlingen. 

Communicatie 
Diverse ouders geven aan dat zij het belangrijk vinden geïnformeerd te 
worden over de voortgang van de ontwikkelingen. Een aantal ouders 

laat ook weten dat in de communicatie nog onvoldoende duidelijk wordt 
gemaakt wat de voordelen zijn en hoe de fusie daaraan bij gaat dragen. 
Met deze aandachtspunten realiseren we ons dat we ondanks de drukte die 
een zorgvuldig fusieproces vraagt er voldoende aandacht moet zijn voor 
ouders en leerlingen ondanks dat hun betrokkenheid meer bij de 
scholen ligt. 

“Bundel je krachten, daar waar het 

kan! En blijf uniek als school.” 

“Houd de scholen klein en 

overzichtelijk, zodat er voldoende 

aandacht is voor leerlingen”.

“Maak een plan om de synergie ook 

echt te realiseren.” 



Respons

Het woord identiteit is het meest gebruikt. Het gaat hier met name om de identiteit van de school: de 
geloofsovertuiging, het profiel, het karakter van de school. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de 
identiteit van de school. Het gaat hierbij dus om meer dan geloofsovertuiging. 

56 xIdentitieit

Het is belangrijk focus te houden op de leerling. De bestuurlijke fusie moet daaraan ten dienste staan en 
niet de aandacht hiervan weghalen, zo wordt gesteld.

28 xLeerling

Aandacht voor het onderwijs wordt ook vaak genoemd. De zorg is dan met name dat aandacht besteed 
(blijft) worden aan goed onderwijs.

27 xOnderwijs

Een aantal respondenten refereert aan de onderbouwing van de fusie. Meestal wordt gesteld dat de 
onderbouwing onvoldoende duidelijk is. 

23 xOnderbouwing

Respondenten geven aan om goed op te letten dat de bureaucratie niet groter wordt. Goed om te zeggen 
dat in deze context ook hiërarchie vaker is genoemd.

22 xBureaucratie

Het geloof is als apart label opgenomen en niet als onderdeel van identiteit, omdat het in achttien 
antwoorden expliciet is genoemd. Voor sommige respondenten is het belangrijk dat de geloofsidentiteit 
behouden blijft op hun school. Een deel van de respondenten wil er juist voor waken dat de school van hun 
kinderen protestant-christelijk wordt. Door een beperkte groep respondenten wordt ook de vraag gesteld 
hoe het geloof op het niveau van de stichting een plek krijgt.

18 xGeloof

Door de bestuurlijke fusie wordt de omvang van de stichting groter. Sommigen vinden dat positief en 
anderen zien vooral de risico’s. Het vraagt om aandacht. 

15 xOmvang

De eigenheid van de school wordt door respondenten gewaardeerd. Respondenten willen dat die eigenheid 
behouden blijft.

14 xEigenheid

Voldoende aandacht voor communicatie gedurende het fusietraject is belangrijk.13 xCommunicatie

Door een aantal respondenten is een financieel aandachtspunt benoemd. Waak ervoor dat het geld terecht 
komt bij onderwijs. 

12 xFinancieel

Een aandachtspunt dat te maken heeft met omvang is de afstand tussen scholen en bestuur, en tussen 
docenten en leerlingen. Het vergroten van die afstand is niet wenselijk. Naar vraag 2

11 xAfstand
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