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Verkennend onderzoek naar samenwerking met Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar

Geachte leden,
In het vroege voorjaar 2017 heeft het toezichthoudend bestuur aan de algemeen directeur Iepko Weijdema
gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor samenwerking met andere
scholenverenigingen en stichtingen in de regio. Dit is ook mondeling gemeld in de laatste ALV en we hebben
afgesproken u hierover goed te blijven informeren.
De reden voor de verkenning was dat het bestuur het wenselijk vindt om na te denken over de toekomst van
de PCSV. De PCSV is een financieel gezonde en bloeiende scholenvereniging maar relatief klein met drie
scholen. Op de lange termijn zien we veranderingen op ons afkomen die derhalve om bezinning vragen. Denk
daarbij aan de vergrijzing, toename van digitalisering van het onderwijs en de opkomst van integrale kindcentra
(IKC) waarin verschillende organisaties voor kinderen van 0 tot 12 worden samengebracht. Samenwerken met
andere schoolorganisaties biedt mogelijk kansen om de beschikbare (financiële) middelen efficiënter en
effectiever in te zetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Het toezichthoudend bestuur heeft aangegeven geen abstracte verkenning te willen, maar concrete
mogelijkheden in de regio te willen bekijken. Daarbij zijn echter wel enkele vertrekpunten meegegeven: een
andere schoolorganisatie moet in omvang, visie en missie bij de PCSV passen en het moet ook een financieel
gezonde organisatie zijn.
Iepko Weijdema heeft een aantal schoolorganisaties benaderd en daar bleek dat alleen de Stichting Katholiek
Onderwijs Wassenaar (SKOW) op dit moment interesse heeft om dit nader te onderzoeken. Aangezien SKOW
(http://www.skowassenaar.nl) voldoet aan de bovengenoemde vertrekpunten hebben beide besturen hebben
er mee ingestemd om een verkennend onderzoek te laten uitvoeren. Dat onderzoek is op voorstel van de
directeuren PCSV en SKOW door Verus uitgevoerd. Verus is de Vereniging voor katholiek en christelijk
onderwijs waar beide schoolorganisaties zijn aangesloten en behartigt onze belangen maar heeft ook veel
kennis van samenwerkingsverbanden tussen scholen.
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd door twee adviseurs van Verus waarbij o.a. gesprekken zijn gevoerd
met bestuurders, algemeen directeuren, schooldirecteuren en leden van de medezeggenschap van beide
schoolorganisaties. Op 9 mei jl. is een conceptrapport verschenen en besproken met beide algemeen
directeuren. Daarna is het rapport aan het bestuur gezonden. Het bestuur heet het rapport in de junivergadering besproken en vervolgens met de GMR in een gezamenlijke vergadering op 19 september jl.
Uiteraard is het rapport ook door de SKOW besproken
De Conclusies en het Advies van Verus zijn te vinden in de bijlage. Het gehele rapport is voor geïnteresseerden
ook beschikbaar en op te vragen bij Iepko Weijdema (IHWeijdema@pcsv.nl).
Mede op basis van het overleg met de algemeen directeur en de GMR hebben wij het volgende besluit
genomen. Het Toezichthoudend Bestuur:
• Spreekt haar waardering uit voor het uitgevoerde onderzoek, het biedt een helder overzicht van de
mogelijkheden en geeft inzicht in de eerste beelden bij belangrijke interne stakeholders
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Onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies van het rapport;
Neemt het advies om de mogelijkheden van een personele unie nader te onderzoeken niet over. Op basis
van het rapport ziet het bestuur geen (kortetermijn)voordelen die een stap naar een personele unie al
voldoende kunnen onderbouwen.
Vraagt de algemeen directeur om samen met de directeur-bestuurder van SKOW de komende maanden na
te gaan of er (andere) vormen van zinvolle samenwerking denkbaar zijn en daarover in het voorjaar van
2018 aan het Toezichthoudend bestuur van de PCSV en de Raad van Toezicht van SKOW te rapporteren
Zal de GMR en ALV over de resultaten van deze nadere verkenning informeren.

De Raad van Toezicht SKOW is het eens met deze vervolgaanpak.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u uiteraard bij ons terecht via
voorzitter@pcsv.nl
Met vriendelijke groeten,
Namens het Toezichthoudend Bestuur PCSV
Pieter Kuijt
Voorzitter
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