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Verslag van de ledenvergadering, gehouden op donderdag 28 oktober in het schoolgebouw ’t Omnium,  
Parklaan 5 te Dokkum  

 
AANWEZIG 
 
Algemeen bestuur:      
Dhr. A. Aalberts, mevr. Y. de Groot-Krikke, dhr. F.J. Talsma 
Vertegenwoordiging Dockinga College: 
Dhr. G. van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder 
Mevr. C. Teuben, notulist 
 
6 leden 
1 donateur 
 
AFWEZIG 
Met kennisgeving: 
mevr. M. Ensel-Boonstra 
mevr. K. van Westrhenen 
dhr. D.A. van der Galiën 
mevr. K. van Westrhenen 
dhr. W. Gros 
 

 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 

Dhr. Aalberts heet iedereen welkom en opent met: 

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. (Jesaja 40:8) 

Wíj moeten ons aanpassen aan de tijd. Het woord van God is onze constante. 

 

Dhr. Aalberts wenst een ieder een goede vergadering. 

 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 24 juni 2021 

 

De notulen worden vastgesteld. 

De heer Slagter vraagt of er al een antwoord is op de vraag die lid Van der Galiën in de vorige bijeenkomst stelde 

over de verhouding onderwijzend personeel – ondersteunend personeel? 

Van Lonkhuyzen antwoordt dat dat nog wordt uitgezocht en dat daarbij een landelijke benchmark wordt 

betrokken. Wij betrekken hierbij gegevens vanuit de VO Raad. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Stand van zaken verkenning samenwerking met PRO Dokkum, Lauwers College en CSG Liudger. 

 

De aanwezigen zien een animatie die ook aan personeelsleden getoond is tijdens informatie bijeenkomsten. Klik 

hier voor de Animatie Fierder 

 

 

a. Wat is er gebeurd in de afgelopen maanden en welke acties volgen? 

 

• FER 

De Fusie-effectrapportage. Voorafgaand aan deze vergadering hebben de aanwezige leden een samenvatting 
van de FER toegestuurd gekregen. 
In de FER zijn de effecten van de fusie in beeld gebracht en uitgangspunten voor verdere inrichting van de fusie-
organisatie zijn beschreven. Aan de hand van de FER gaan de besturen met alle belanghebbenden in gesprek of 
hebben al een gesprek gehad. 
 

• Infosessies voor het personeel 

https://vimeo.com/metafoormedia/review/592146568/f8bf74b500


Op de scholen en locaties van alle deelnemende scholen hebben informatiesessies plaatsgevonden. 
Binnenkort verschijnt er weer een FIERDER Nieuwsbrief voor medewerkers met daarin onder andere de 
beantwoording van enkele vaak gestelde vragen bij de informatiebijeenkomsten.  

-  Het doel van de bestuurlijke fusie  
-  Betere mogelijkheden voor goed onderwijs, continuïteit en samen sterker - begint steeds 
    zichtbaarder te worden. 

 

• Voorbereiding besluitvorming in ALV met Raden van Toezicht, Algemeen Bestuur en Medezeggenschap 

De ledenvergadering speelt een belangrijke rol na de besluitvorming in de scholen. De leden moeten binnen 
afzienbare termijn een zeer belangrijke beslissing gaan nemen.  
 
De uitkomsten van het financiële onderzoek worden binnenkort bekend voor onze eigen scholen.  
Het Due Diligence onderzoek -zo heet het officieel- laat voor de Dokkumer scholen een solide beeld zien en geeft 
als belangrijkste waarschuwing om scherp te blijven op de gevolgen van een dalende leerlingenpopulatie in 
relatie tot de personeelsformatie. 
 

• Overleggen met vakbonden 

De gesprekken met de vakbonden verlopen constructief. Vooral het thema van de secundaire en tertiaire 
arbeidsvoorwaarden heeft de aandacht.  
Primaire arbeidsvoorwaarden staan vast. Daar hebben we geen invloed op.  
De vakbonden sturen aan op harmoniseren van de regelingen.  
In november hopen we die gesprekken af te ronden. 
  

• Adviesaanvragen bij gemeenten 

De Colleges van B&W van de betrokken gemeenten zijn gevraagd om een positief advies voor de bestuurlijke 
fusie. Deze adviesvraag is een verplichting in verband met de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben ten 
aanzien van de onderwijshuisvesting.  
Er is regelmatig contact met de betreffende wethouders. 
 

• Ouderraadplegingen 

In de ouderraden wordt gesproken over het voornemen tot een bestuurlijke fusie en de gevolgen die dat heeft 
voor leerlingen en ouders.  
 
 
b. Welk perspectief biedt een bestuurlijke fusie? 

Kwaliteit en continuïteit van dienstverlening binnen het bestuur en uiteindelijk ook de kwaliteit van het onderwijs, 
met relatief minder overhead kosten. Dat geld kun je gebruiken voor onderwijs. 
 

• Onderwijs 

Meer maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs. Vergroten van kennis en vaardigheden van docenten en 

onderwijsondersteunend personeel is één van de belangrijkste opdrachten. 

 

• Identiteit en levensbeschouwing 

Alle besturen hebben een christelijke identiteit met vergelijkbare kernwaarden. We hebben een 

gezamenlijk belang; zingeving en betekenisgeving en de leerling te leren hoe belangrijk het is dat hij/zij 

zich-/haarzelf mag zijn, ook in relatie tot een ander. 

 

• Bestuur/leiderschap/organisatiecultuur 

Door-ontwikkelen naar een professionele leercultuur op de scholen door innovatie en vernieuwing van 

onderwijs. Korte lijnen, duidelijke werkprocessen en open verhoudingen en communicatie. 

 

• Strategisch P&O/personeelsbeleid 

Dat zal positieve invloed hebben op de omvang van de zgn. flexibele schil.  

N.a.v.: onze school staat in een krimpgebied. Hier moet beleid op worden gemaakt, zodat er voor iedereen 
thuisnabij en kwalitatief goed onderwijs voorhanden is en blijft. 



Het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 0-12 daalt nog licht. Ook de komende jaren moeten we ons 
voorbereiden op minder leerlingen. De inkomsten van de school komen uit de leerlingen. Hoe minder leerlingen 
hoe minder inkomsten. We kunnen dus veel voordeel hebben bij een toegenomen bestuurskracht die een 
bestuurlijke fusie oplevert. 
 

• Technologie 

Gezamenlijke inkoop kan voordelen opleveren. Gezamenlijk investeren in de ontwikkeling van 

personeelsleden betekent dat het werk efficiënter wordt en minder kwetsbaar. 

N.a.v.: Dockinga College loopt niet voorop voor wat betreft technologie. Het vraagt steeds meer specialistische 
kennis. Dit kun je verbeteren door kennisuitwisseling met de andere scholen. 
 
De heer Aalberts informeert en vat samen voor wat betreft het Algemeen Bestuur: 
Namens het algemeen bestuur nemen dhr. Aalberts en mevrouw De Groot deel aan de werkgroepen, samen met 
de andere scholen. 
Dhr. Aalberts meldt dat tijdens dit lopende proces er zorgvuldig wordt gewerkt en dat er een goede 
verstandhouding is tussen de besturen/RvT’s.  
Bureau Leeuwendaal ondersteunt hen gedurende het proces. 
 
De heer Aalberts somt vanuit het AB-perspectief de voordelen van de fusie voor de financiën en bedrijfsvoering 
op: toenemende solvabiliteit, wendbaarheid, controle en kostenbeheersing; minder kwetsbaarheden op bepaalde 
posities, zoals HR en personeelsbeheer. Grotere bestuurskracht en daardoor minder kwetsbaar. Continuïteit van 
bestuur. Kortom: samen staan we sterker bij krimp en kwalitatief goed onderwijs in de regio met de christelijke 
signatuur. 
Deze fusie draait grotendeels om vertrouwen en mensenwerk. Het echte werk begint pas als de fusie effectief is. 
Vertrouwen is de basis en speerpunt moet zijn betrokkenheid. Daar ligt een grote opdracht. 
 
De aanwezig leden wordt gevraagd naar hun bevindingen/vragen/opmerkingen enz.: 
 
Tijdens een ouderraadsvergadering is de voorgenomen fusie besproken. In grote lijnen hetzelfde verhaal als nu 
tijdens de ALV. Dat geeft vertrouwen. 
Oproep van de ouderraad: Als de kinderen maar centraal blijven staan en dat ze geen last hebben van deze 
fusie. Bij de ouderraad is zorg over het eventuele vertrek van leerkrachten door de fusie.  
De heer Van Lonkhuyzen meldt dat met betrekking tot deze fusie het vertrek van leerkrachten niet aan de orde is. 
 
Wordt het onderwijs voordeliger door deze fusie? 
Leidend voor het bestuur zijn de kwetsbaarheden, de weerbaarheid en de wendbaarheid. Die zijn belangrijker 
dan kostenbesparing. 
 
Komt er een nieuw bestuur? Zo ja, wordt het Dockinga College dan wel voldoende vertegenwoordigd?  
Bij benoeming van het bestuur/van bestuursleden is het profiel leidend. Er komt een sollicitatieprocedure voor de 
nieuwe raad van bestuur. Er zijn nu 3 dagelijks bestuurders. Dhr. Van Lonkhuyzen heeft een contract tot 
september 2022. Daarna heeft hij geen verplichtingen meer ten aanzien van onze school. De andere 2 
bestuurders zijn dan nog wel in dienst maar die worden niet automatisch benoemd.  
Dit geldt ook voor de leden van het algemeen bestuur. 
 
Krijgt het personeel een bestuursaanstelling? Ja, dat is nu ook het geval.  
Dit betekent dat het mogelijk is dat je niet altijd op een vaste plek werkt. Bijvoorbeeld als je nu aangenomen 
wordt, dan is het mogelijk dat je zowel op de vmbo-VAK als vmbo-GT gaat werken. 
 
 
c. Hoe verloopt de besluitvorming in de Ledenvergadering? 

Eerst: de besluitvorming in de scholen afronden: bonden, AB en MR. 

De MR moet instemmen met het voornemen tot bestuurlijke fusie. Bij “groen licht” wordt de ALV bijeen geroepen. 

• Bijeenroepen van de ledenvergadering naar alle waarschijnlijkheid in december a.s. 

• Wat zegt het reglement? Artikel 27 geeft aanwijzingen over hoe een beslissing kan worden genomen bij  

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing. Overdracht van het bevoegd gezag is een 

besluit van een vergelijkbare zwaarte.  

• Aanwijzingen voor statutenwijziging (27.3) volgen: eisen aan ledenaantal bij besluit en gekwalificeerde 

meerderheid. 

• Inhoud van het te nemen besluit: 

“De ALV besluit om, gehoord het voorgenomen besluit dat binnen de school door het bestuur na 

instemming door de medezeggenschapsraad is genomen, het bevoegd gezag van de Vereniging van het 



Christelijk Voortgezet Onderwijs Noordoost Friesland over te dragen aan de te vormen Stichting Fierder 

(werknaam).” 

De aanwezige leden kunnen zich vinden in deze aanpak en geven nog een aantal tekstuele suggesties. 
 
5. Rondvraag 

 

- Hoe is de sfeer op de school onder het personeel in relatie tot de fusie. 

 

De collega’s zijn constant op de hoogte gehouden en heel veel collega’s staan er positief in. 

 

- Blijven de namen van de scholen hetzelfde? 

De namen van de scholen blijven hetzelfde.  
De nieuwe naam voor de stichting moet nog worden bedacht. 

 

6. Sluiting 

 

Dhr. Aalberts dankt een ieder voor hun aanwezigheid en inbreng. 

Hij sluit af met Jacobus 1 vers 5: 

Komt een van u  

wijsheid tekort? 

Vraag God erom en  

Hij, die aan 

iedereen geeft, 

zonder 

voorbehoud en 

zonder verwijt, zal  

u wijsheid geven. 

 

Dhr. Aalberts wenst een ieder wel thuis en wenst iedereen veel wijsheid toe. 

 

 


