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Advies maatschappelijke meerwaarde eventuele fusie 

Optimus is zich aan het oriënteren op een fusie met Peelraam.  Naar aanleiding hiervan heeft het CvB de 

maatschappelijke Adviesraad de volgende vraag voorgelegd: 

Er van uitgaande dat personele, onderwijskundige, pedagogische , sociaal economische, financiële en 

strategische condities positief blijken te zijn in relatie tot een te nemen fusiebesluit, wat zou dan de 

maatschappelijke meerwaarde van een fusie tussen beide stichtingen kunnen zijn? En indien van 

toepassing, wat zouden maatschappelijk gezien mogelijke  negatieve effecten of risicofactoren kunnen 

zijn?  

In een mondelinge toelichting heeft het CvB aangegeven dat het advies zich dient te beperken tot de 

maatschappelijke effecten. Effecten op onderwijs, financiën en personeel worden op andere manieren 

onderzocht.  

Definiëring  

De MAR heeft eerst bezien wat onder maatschappelijke meerwaarde dient te worden verstaan.  Daarbij 

zijn we uitgegaan van het strategisch raamwerk van Harvard professor Mark Moore. Zijn ’strategische 

driehoek’ gaat uit van drie verschillende, maar samenhangende zaken die je als organisatie nodig hebt om 

maatschappelijke meerwaarde te creëren: 

 

 

 

De missie van Optimus is kort gezegd goed onderwijs verzorgen 

Onder legitimiteit worden de steun van de noodzakelijke stakeholders verstaan. Dat zijn in de eerste 

plaats de kinderen en hun ouders, in de tweede plaats de werknemers en verder natuurlijk andere 

belanghebbenden zoals de (regionale) politiek, maar ook bijvoorbeeld leveranciers.  

Tot slot moet de strategie uitvoerbaar zijn met de beschikbare capaciteit. Hierbij gaat het om 

operationele randvoorwaarden, zoals voldoende middelen, een adequate organisatie en competente 

medewerkers. 

Bij onze voorbereidingen op de adviesaanvraag  hebben we vergelijkbare onderzoeken naar 

maatschappelijke meerwaarde van fusies binnen het onderwijs bekeken, zoals bijvoorbeeld in 

Rivierenland (tussen Waal en Lek). 

Welke belangen? 

Zowel in de definitie van Moore als in het onderzoek Rivierenland spelen bij het bepalen van de 

maatschappelijke meerwaarde aspecten een rol, waarvan het CvB op voorhand heeft aangegeven dat die 

niet binnen de adviesaanvraag vallen . Denk daarbij aan onderwijskwaliteit, aanbod van onderwijs en 

zorg, financiën, personeel, concurrentie. Ook is de indruk gewekt, gestaafd met summiere gegevens van 
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Peelraam en Optimus, dat er op genoemde aspecten geen voordeel voor Optimus te behalen valt (maar 

wellicht wel voor Peelraam). 

De MAR vroeg zich af waar het CvB naar op zoek is. Wat is de toegevoegde waarde van een fusie met 

Peelraam? Voor wie ? Wie heeft er belang bij een fusie?  

Als we een optimale omvang voor onderwijsinstellingen van 2500 leerlingen als uitgangspunt nemen, 

kunnen we veronderstellen dat Peelraam qua omvang kwetsbaar is en dus gebaat is bij een fusie. Neemt 

Optimus zijn collegiale verantwoordelijkheid  ten aanzien van Peelraam of is dat een al te altruïstische 

gedachte? 

We kunnen vermoeden dat de fusie gedachte vanuit Optimus is ingegeven door 

concurrentieoverwegingen. Als Optimus niet fuseert met Peelraam, doet een andere organisatie dat 

wellicht met als gevolg nieuwe, grotere buren voor Optimus. Niet per se een aantrekkelijke optie. 

Wordt de positie van Optimus binnen de regio door de fusie sterker? De MAR kan zich daar geen goed 

beeld van vormen. 

Kortom, de MAR komt tot de conclusie dat de mogelijke fusie met Peelraam geen maatschappelijke 

meerwaarde oplevert, althans als we die aspecten buiten beschouwing laten, die op een andere manier 

onderzocht zullen gaan worden. 

Negatieve effecten? 

Zijn er negatieve maatschappelijke effecten te verwachten? Ook voor deze vraag geldt dat we ons blikveld 

beperkt hebben en dus geen uitlatingen doen over de bekende negatieve effecten van schaalvergroting 

binnen een organisatie( zoals afnemende betrokkenheid of logheid van het apparaat).   

Maatschappelijk gezien zal een fusie niet leiden tot negatieve effecten voor ouders met betrekking tot 

hun keuzevrijheid. Optimus krijgt geen monopolypositie. Invitare blijft immers openbaar onderwijs 

aanbieden en Hidaya verzorgt het islamitische aanbod in de regio. 

Natuurlijk bestaat het risico dat de afstand tussen organisatie/bestuur enerzijds en ouders/leerkrachten 

anderzijds zo groot wordt dat men geen gemeenschappelijk gevoel of belang meer ervaart. Binnen het 

voortgezet onderwijs bestaan daar bekende voorbeelden van.  

Slotoverweging 

De MAR heeft moeite met het formuleren van het advies. Een maatschappelijke meerwaarde van een 

fusie zien we niet, een (maatschappelijke) noodzaak evenmin. Het waarom van een fusie is onduidelijk. 

Risico’s zijn er, maar vooral intern, dus minder op maatschappelijk vlak. Een fusie met Peelraam wordt 

door de MAR beschouwd als ‘meer van hetzelfde’. Niet per se negatief, maar ook niet positief. 

De MAR wil het CvB een andere invalshoek meegeven, namelijk die van een verticale integratie in de 

keten. Zou Optimus opteren voor een verticale oriëntatie , in plaats van een horizontale, dan zouden de 

maatschappelijke effecten veel groter zijn. Een stevige samenwerking met kinderopvang, voortgezet 

onderwijs of, nog vernieuwender, met zorginstellingen of woningcorporaties, zou leiden tot veel meer 

mogelijkheden voor het onderwijs en de kinderen. Denk aan doorlopende leerlijnen, afstemmen van zorg 

en ondersteuning, contacten met ouders. Het kind als eerste belanghebbende, met de leefwereld i.p.v. 

alleen de leerwereld centraal,  binnen een netwerkorganisatie. Zo’n samenwerking kan resulteren in een 

fusie. Daar ziet de MAR wel duidelijk een maatschappelijke meerwaarde.  
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