
FAQ's 
Medewerkers 

Waarom is gekozen voor de vorm van een bestuurlijke fusie? 
 Deze bestuursvorm zorgt voor een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen geheel 
zelfstandig kunnen blijven.  

Wat houdt een bestuurlijke fusie precies in?  
Er komt één onderwijsstichting met één bestuur waaronder zowel het Staring College als het Assink 
lyceum vallen. Aansturing en werkgeverschap zijn dan centraal georganiseerd, waardoor de totale 
organisatie groter en aantrekkelijker wordt voor docenten. Er is meer werkgelegenheid bij onze 
stichting en dat zorgt op termijn voor meer continuïteit en meer kwaliteit op de beide scholen. 

Op welke manier worden medewerkers hierbij betrokken? 
 Middels de medezeggenschapsraad is het personeel direct betrokken - tijdens de ontwikkeling van 
de fusie en in de uiteindelijke besluitvorming. Ook de vakbonden worden over deze fusie 
geraadpleegd. 

Hoe ziet het tijdspad eruit? 
 Het streven is om de fusie op 1 januari 2022 te realiseren. De roadmap op deze pagina laat zien 
wanneer we welke acties ondernemen.  

Blijf ik bij dezelfde werkgever in dienst? 
Nee, het personeel van beide scholen krijgt een nieuwe werkgever; de nieuw op te richten 
gezamenlijke onderwijsstichting. 

Blijven mijn arbeidsvoorwaarden hetzelfde? 
 De arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels hetzelfde op beide scholen. Waar ze afwijken wordt vooraf 
bepaald wanneer en hoe ze geharmoniseerd worden. 

Kan ik op verschillende scholen werkzaam zijn? 
Dat zou in de toekomst kunnen, omdat de werkgelegenheid wordt vergroot. Dus als op de ene 
school te weinig formatie beschikbaar is, kan het zijn dat er op de andere school wel een 
mogelijkheid is. 

In hoeverre is continuïteit van werk gewaarborgd? 
 Beide scholen hebben al last van de krimp, dus garanderen van werkgelegenheid is lastig. De fusie 
zelf zal in ieder geval geen oorzaak van werkgelegenheidsverlies zijn. 

Geldt er een nieuw of ander beleid t.a.v. onze visie op onderwijs? 
Nee, de afzonderlijke scholen houden of krijgen hun eigen onderwijsvisie, passend bij de school. 

  

Ouder(s)/Verzorger(s) 

Waarom gaat het bestuur van de scholen fuseren? 
De krimp in de regio en daarmee de terugloop van het aantal leerlingen heeft gevolgen voor de 



inkomsten van beide scholen. Door samen te werken kunnen we de kwaliteit van het onderwijs in 
onze regio behouden.  

Waarom kiezen jullie voor het Staring College om mee te fuseren?  
Het Assink lyceum en Staring College zijn soortgelijke brede regioscholen. Het karakter en de 
voedingsgebieden sluiten op elkaar aan. Bovendien is er al een samenwerking op verschillende 
gebieden, zoals, onderwijs, personeel & organisatie, financiën en ICT. De bestuurlijke fusie versterkt 
deze samenwerking.  

Houdt de huidige school van mijn kind(eren) zijn eigen visie, onderwijsconcept en aanpak? 
Jazeker; beide scholen houden of krijgen hun eigen onderwijsvisie. 

Blijft de identiteit en het karakter van de scholen behouden? 
Ja, beide scholen behouden hun eigen identiteit en karakter. De schoolleidingen van het Assink 
lyceum en Staring College blijven hun eigen koers varen.  

Op welke manier worden ouders betrokken bij de bestuurlijke fusie? 
In de beide medezeggenschapsraden zijn de ouders vertegenwoordigd en beide MR’en hebben 
instemmingsrecht op deze fusie. Daarnaast vindt er een raadpleging plaats onder alle betrokken 
ouders. 

Hoe blijft de sfeer en denominatie van onze huidige school behouden? 
De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen geheel zelfstandig 
blijven. Beide scholen behouden dus hun eigen sfeer, cultuur en denominatie. 

Komen er andere docenten voor de klas? 
Er zijn niet meer wijzigingen in de teams dan voor de fusie. 

Gaan locaties wijzigen of sluiten? 
Nee, niet als gevolg van de bestuurlijke fusie. 

Worden leerlingen van beide scholen samengevoegd in één gebouw?  
Nee, beide scholen behouden hun eigen locaties. 

Hoe zit het met de vrije middelbare schoolkeuze? 
Die blijft zoals deze nu is. 

Vervalt de huidige medezeggenschapsraad? 
Nee, beide scholen houden hun eigen MR. Voor de bovenschoolse stichting wordt wel een GMR 
opgericht (gemeenschappelijke MR). 

Wat gaat er wél veranderen voor de leerlingen? 
Er zal in de toekomst misschien een docent van de andere school voor de klas staan. Maar verder  
gaat er niets merkbaar veranderen voor de leerlingen. De fusie voorkomt juist dat bijvoorbeeld 
bepaalde vakken niet meer gegeven zouden kunnen worden. 

Heeft het gevolgen voor het vakantierooster? 
Het vakantierooster voor het komende schooljaar ligt al vast en nieuwe beleid voor de jaren daarna 
moet nog geformuleerd worden. 

Komt er een verdere fusie?  
Er zijn geen plannen voor een verdere fusie.  



Wat zijn de voordelen voor de school? 
De scholen blijven een aantrekkelijker werkgever door meer baanzekerheid. De bedrijfsvoering kan 
zo efficiënt mogelijk ingericht worden, wat nu per school gedaan moet worden, hoeft dan maar één 
keer. Met deze fusie zijn we verzekerd van financieel gezond en toekomstbestendig onderwijs in de 
regio.  

Wat zijn de voordelen voor de leerlingen? 
Door de bestuurlijke fusie blijft er voldoende dicht bij huis een breed onderwijsaanbod voor alle 
leerlingen in de regio  

Wat zijn de nadelen van de fusie? 
Alles dat geregeld moet worden voor de fusie kost eenmalig extra geld. Hiervoor hebben de scholen 
subsidie ontvangen.   

Wat is de gezamenlijke visie? 
De gezamenlijke visie is dat beide scholen breed en kwalitatief goed onderwijs in de regio kunnen 
blijven waarborgen.  

  

Leerlingen 

Kan ik op dezelfde school blijven? 
Jazeker! 

Krijg ik een nieuwe klas? 
Nee, je blijft gewoon in je eigen klas. 

Krijg ik dezelfde docenten? 
Door de fusie zullen de docententeams niet wijzigen. Je krijgt natuurlijk wel elk jaar enkele nieuwe 
docenten, net zoals nu. 

Gaan onze lessen en toetsen veranderen? 
Nee, die worden bepaald door je school en dat blijft zo. 

Krijg ik straks les in hetzelfde gebouw als leerlingen van de andere school? 
Nee, het Staring College en Assink lyceum behouden hun eigen schoolgebouwen. 

 


