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ONDERWERP

Evaluatierapport Besturenfusie Mondia Scholengroep

Geachte heer/mevrouw,

In 2011 hebben de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren en de 
Stichting Scheldemond College besloten tot een bestuurlijke fusie. De Nehalennia Stedelijke 
Scholengemeenschap in Middelburg en het Scheldemond College in Vlissingen gingen op 
januari 2012 een bestuurlijke samenwerking aan waardoor een nieuw instituut ontstond: de 
Mondia Scholengroep. Bewust is gekozen voor een bestuurlijke en niet voor een 
instellingenfusie. Het doel was om het gemeenschappelijke in de missie en visie te versterken 
en door samenwerking de mogelijkheden voor het onderwijs op Walcheren te verruimen. De 
fusie was vooral ingegeven door de verwachte exploitatietekorten als gevolg van 
demografische krimp. Conform het fusierapport is ruim vijf jaar later deze fusie geëvalueerd. De 
uitkomsten daarvan zijn ter kennisname aangeboden aan het college. 

In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de bestuurlijke fusie ruimschoots aan alle 
gestelde doelen heeft voldaan en zelfs meer dan dat. De Raad van Toezicht samen met de 
toenmalige bestuurder hebben in alle opzichten een geslaagd plan ontwikkeld en uitgevoerd. 
Het evaluatierapport geeft tevens aan dat de 2 scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in 
Middelburg en Vlissingen vruchtbaar samenwerken en daarmee het belang van de leerlingen 
op Walcheren (en daarbuiten) beter kunnen dienen, dan zonder die samenwerking. 
Het evaluatierapport bevat ook 4 aanbevelingen. Aanbeveling 2 (Strategisch Personeelsplan) is 
inmiddels gerealiseerd. De overige aanbevelingen hebben een plek gekregen in het Mondia 
koersplan “Leerlingen in de wereld brengen. Mondia’s opdracht voor 2020”.
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Het college wil dit rapport met u delen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




