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ONTVANGEN

Aan: het College van B&W van de gemeente Vlissingen

Betreft: evaluatierapport besturenfusie Mondia Scholengroep

Geacht College,

Op 1 januari 2012 zijn het Scheldemond College en Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap

bestuurlijk gefuseerd tot Mondia Scholengroep.

Conform het fusierapport is ruim vijf jaar later deze fusie geëvalueerd. Bestuur en Raad van Toezicht
hebben een docent-onderzoeker en student-onderzoeker van de Hogeschool Zeeland bereid
gevonden dit onderzoek uit te voeren. Door middel van documentenanalyse en interviews hebben zij
kritische succesindicatoren, zoals deze aan de fusie zijn "meegegeven" getoetst. Voor zover kan
worden vastgesteld heeft de bestuurlijke fusie op alle (en meer) dan de vooraf benoemde

parameters een positief effect gesorteerd.

Wij bieden uw college de uitkomsten in de vorm van een evaluatierapport graag aan.

Wij zijn er trots op dat op basis van dit rapport kan worden vastgesteld, dat twee scholen voor
voortgezet onderwijs van twee verschillende gemeenten op Walcheren vruchtbaar samenwerken en
daarmee het belang van leerlingen op Walcheren (en daarbuiten) beter kunnen dienen, dan zonder

deze samenwerking.

Het rapport bevat ook enkele aanbevelingen.

Aanbeveling twee is inmiddels al gerealiseerd. De overige aanbevelingen hebben een plek gekregen
in ons koersplan "Leerlingen in de wereld brengen. Mondia's opdracht voor 2020"

Hoogachtend,

J.A. Brandenbarg, voorzitter Raad van Toezicht

A.A.A. Hagt, directeur-bestuurder
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1. De Onderzoeksvraag

De opdracht
De bestuurder van de Mondia Scholengroep heeft de HZ University of Applied Science
gevraagd om een onderzoek te doen naar de effecten van de besturenfusie tussen
Nehalennia en Scheldemond.

Aanleiding

Voorstel voor een besturenfusie
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 1
januari 2012 een bestuurlijke samenwerking aan waardoor een nieuw instituut ontstond; de
Mondia Scholengroep met een totaal van ruim 2800 leerlingen. Er is bewust gekozen voor
een bestuurlijke fusie en niet voor een instellingenfusie. Het doel was om het
gemeenschappelijke in de missie en de visie te versterken en door samenwerking de
mogelijkheden voor het onderwijs op Walcheren te verruimen. Anderzijds is expliciet
geformuleerd dat de twee scholen de eigenheid van de 3 verschillende locaties in stand 
dienden te houden.

De motieven voor deze fusie waren o.a. gelegen in de verwachte exploitatietekorten die op 
termijn zouden worden veroorzaakt door demografische krimp. In die zin kan de fusie
worden gezien als voorsorteren op de te verwachten problemen, maar ook vooruit te kijken
naar mogelijkheden om de positie te versterken. Met één bestuur kan er beter worden
geschakeld vanwege het grotere volume van de organisatie en zijn aspecten zoals behoud
van het onderwijsaanbod en de onderwijskwaliteit kwaliteit daarvan beter te organiseren en
te waarborgen.
Behoud van het onderwijsaanbod valt beter te organiseren naarmate organisaties groter
zijn. Bovendien biedt het meer mogelijkheden voor de leerlingen omdat er méér te kiezen is.

In de Fusie Effect Rapportage is een evaluatie op kwantitatieve (SMART geformuleerde)
doelen voorzien voor 2017, dat is na 5 jaar. In die evaluatie moet helder worden of de
doelen zijn bereikt en welke effecten zijn opgetreden, vooral op de punten van spreiding,
omvang, variëteit en keuzevrijheid.

Afbakening
Het onderzoek betreft een evaluatie en dus terugkijkend over een periode van vijfjaar naar 
de mate waarin de gewenste doelen zijn gerealiseerd. Het onderzoek gaat niet over de
prestatie van individuen of groepen, maar naar de totale organisatieprestatie.

Onderzoeksvraag
De geformuleerde doelstellingen en de wens om na vijfjaar de fusie te evalueren, leidt tot
de volgende onderzoeksvraag:
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Zijn de geformuleerde doelstellingen en effecten van de besturenfusie tussen S.S.G.
Nehalennia en Scheldemond College, zoals deze zijn vastgesteld in 2012, na vijfjaar
gerealiseerd?

De onderzoeksvraag bestaat uit de volgende deelvragen:
1. Wat waren de gewenste doelstellingen en effecten van de besturenfusie in 2012?
2. Hoe scoren beide scholen in 2017 op het rendement onderbouw?
3. Op welke wijze is de voorziene teruggang in deformatie opgevangen?
4. Hoe scoren beide scholen in het risicoprofiel?
5. Wat zijn de financiële effecten van de fusie in 2017?
6. Wat zijn de ervaringen van medewerkers, ouders en leerlingen n.a.v. de fusie?
7. Is er sprake van niet voorziene effecten als gevolg van de fusie?

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze deelvragen zullen er voorlopige conclusies en
aanbevelingen worden geformuleerd door de onderzoekers.

Uitvoering van het onderzoek:
Het onderzoek is uitgevoerd door de opleiding Human Resources Management van de HZ
University of Applied Sciences te Vlissingen. Het verantwoording voor het onderzoek ligt bij 
drs. A. de Korte, docent-onderzoeker, die samen met een student van de opleiding dit
onderzoek heeft uitgevoerd.

Onderzoeksmethode:
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft deskresearch, het uitvoeren
van een bronnenonderzoek. Deze bronnen betreffen de documentatie rond de fusie en de
verschillende rapportages, verslagen en notulen tot de vijfjaar na de fusie.

Het tweede deel betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij de verschillende stakeholders
zijn bevraagd op hun persoonlijke ervaringen. Er zijn 8 interviews worden afgenomen met
de voorzitter en een lid RVT, directieleden van de verschillende scholen, een lid van de
oudergeleding en de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad.

De eerste 5 deelvragen worden voor zover mogelijk beantwoord vanuit bronnenonderzoek.
De vragen 6 en 7 worden beantwoord door het houden van interviews.

Conclusies en aanbevelingen
De conclusies in het rapport zijn een logisch gevolg zijn van de deskresearch en het
kwalitatieve onderzoek. Aanbevelingen in het rapport zijn voor rekening van de
onderzoekers.
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Verantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. Als eerste een bronnenonderzoek en als tweede
éen kwalitatief onderzoek.

De deelvragen waren in feite een topic-list die we in de gesprekken ook zo hebben
gehanteerd.

De beschikbare interne bronnen waren voldoende om op een aantal technische vragen 
antwoorden te vinden.
Het kwalitatieve onderzoek leverde eveneens veel informatie op. Aangezien alle gesprekken
vertrouwelijk waren is het niet mogelijk om alles te delen. Dat doet echter niets af aan het
gegeven dat iedere deelnemer naar ons oordeel voluit en vrijuit gesproken heeft, waarvoor
onze dank.
Alle interviews zijn getranscribeerd om zo.alle informatie te labelen en te rangordenen.

Hoewel het in de kern ging om een eenvoudig evaluatieonderzoek zijn de regels van
betrouwbaarheid en validiteit gehanteerd.
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Noodzaak
In het Fusierapport Voorgenomen Bestuurlijke Fusie (2011) worden de motieven en de
doelstellingen voor de fusie uitgebreid toegelicht.

Beweegredenen en noodzaak:

• Behoud van het onderwijsaanbod en waar mogelijk uitbreiding van de keuze voor
leerlingen en ouders

• Adequaat en kwalitatief goed gezamenlijk (blijven) aanbieden van
programma's/trajecten zoals het Vakcollege Walcheren

• Het daarmee en anderszins aan kunnen sluiten bij en invulling kunnen geven aan
een in Zeeland te ontwikkelen 'Masterplan VMBO-MBO'

• Behoud en waar mogelijk versterking van de kwaliteit van het onderwijs
• Het realiseren van meer efficiency (betere inzet van mensen en middelen) om de 

teruglopende bekostiging en teruglopende leerlingenaantallen op te vangen
• Strategische meerwaarde, gezamenlijke vertegenwoordiging, versterking van het

openbaar onderwijs als stabiele en sterke samenwerkingspartner in de regio
• Het realiseren van voldoende kwalitatief goed ingevulde onderwijstijd door

gezamenlijk aandacht te besteden aan lerarentekort, uitval docenten, bieden van
passend werk aan (potentiële) werknemers

• Blijvend tegengaan van voortijdige schoolverlaters
• Verbeteren van kwaliteit en verminderen van kwetsbaarheid in de ondersteuning
• Realiseren van een grotere, financieel minder kwetsbare school

2. De gewenste doelstellingen en effecten van de besturenfusie in 2012.

Doelen en effecten

• Beide scholen scoren tot en met 2017 tenminste gelijk op relevante indicatoren in
Vensters voor Verantwoording (waaronder rendement volgens de Opbrengstenkaart
Inspectie); het rendement onderbouw is in 2013 reeds overal voldoende, in 2017 nog
steeds

• Toekomstige achteruitgang in formatie van de scholengroep als geheel wordt
opgevangen door natuurlijk verloop e.d.: het aantal arbeidsplaatsen dat verloren
gaat waarvoor een sociaal plan nodig is, is tot en met 2017 nul

• In alle belangrijke regionale, provinciale en landelijke overlegsituaties die niet direct
gebonden zijn aan een locatie/school realiseren de scholen vanaf de fusiedatum een
gezamenlijke vertegenwoordiging.

• Onder medewerkers, ouders en leerlingen is in 2017 tenminste twee-derde van de 
respondenten uit betreffende onderzoeken tevreden of zeer tevreden over de
effecten van de bestuurlijke fusie.

• Beide scholen hebben vanaf de fusiedatum in plaats van een 'gemiddeld tot hoog'
een 'gemiddeld' risicoprofiel. De scholengroep realiseert een weerstandsvermogen
van 15% in plaats van de nu noodzakelijke 20% per school.

• De verwachting bij de fusie is, dat de besparing in 2015 tenminste de helft, dat is 50%
van het exploitatietekort zal bedragen en daarna nog verder zal groeien.

5
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3. De financiële effecten van de fusie in 2017.

Wat precies de financiële effecten zijn van de fusie is niet tot in detail te duiden. Om die
vergelijking te kunnen maken zouden meer gegevens beschikbaar moeten zijn van de
periode voor de fusie. Wel kan worden geconstateerd dat de financiële positie van de
Mondia Scholengroep vanaf de fusiedatum alleen maar is verbeterd. De eerste reden 
daarvoor is de gestage stijging van de leerlingenaantallen.
In 2012 een stijging van 201; in 2013 een stijging van 242, in 2014 een stijging van 145 en in
2015 een stijging van 127 ( excl. Vavo, ISK en structuurgroepen).
Vanuit dat oogpunt zou inderdaad iets te zeggen zijn voor het standpunt dat de fusie geen
financiële noodzaak kende. Althans niet voor de korte termijn.

Het accountantsverslag van 2016 is helder ten aanzien van de financiële positie van Mondia.
Zie de onderstaande citaten:

Resultaatontwikkeling: Boekjaar 2016 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van circa €
76.000 ten opzichte van een begroot positief resultaat van € 0. In uw bestuursverslag heeft uw
organisatie zelf een adequate toelichting opgenomen met betrekking tot het gerealiseerde resultaat over 
boekjaar 2016.

Solvabiliteit: Ten opzichte van 2015 is de solvabiliteit stabiel gebleven en bedraagt 55%. Dit kengetal 
blijft daarmee ruim boven de signaleringgrens van 30%.

Liquiditeit: De liquiditeit stijgt in 2016 naar 1,31 (2015: 1,29) en ligt ruim boven de signaleringsgrens
van het Ministerie van OCW van 0,75.

Kapitalisatiefactor en bufferfunctie:De kapitalisatiefactor is gelijk gebleven in 2016 (35%). De
bufferfunctie is tevens gelijk gebleven aan voorgaand jaar (-1%).

Het blijft uiteraard de vraag wat precies de effecten geweest zijn van de fusie. Het feit dat er
met een grotere organisatie meer mogelijkheden zijn om te schuiven met de formatie en er
ook meer mogelijkheden aanwezig zijn om werkzaamheden handiger te organiseren, is
waarschijnlijk ook een factor van invloed geweest.
Wellicht had er ook autonome groei plaatsgevonden zonder de fusie, maar aan het eind
moeten we concluderen dat er in financieel opzicht een kerngezonde organisatie staat met
een solide vermogenspositie.

In het schooljaar 2016-2017 is voor het eerst een kentering te zien in de leerlingengroei. Het 
laat zich aanzien dat dit moment de markering is voor de verwachte daling van de instroom
in de komende jaren. Er zal ook een moment komen dat de mogelijkheden van de flexibele
schil in formatie zijn uitgeput en dat gedwongen ontslag niet meer te vermijden is. Wanneer
dit moment aanbreekt wordt mede bepaald in hoeverre het management in staat is om slim
te manoeuvreren en schuiven met medewerkers.

Exploitatie
De jaarrekening 2016 laat zien dat er geen exploitatietekort is voor beide scholen. Dat blijkt
geen unicum te zijn, want feitelijk is er al een aantal jaren geen exploitatietekort.

Conclusie
De financiële doelstellingen zijn in alle opzichten behaald
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Bij de fusie is uitgesproken dat in 2015 een weerstandsvermogen van 15% bereikt zou
moeten zijn. In het jaarverslag van 2016 wordt duidelijk dat het weerstandsvermogen tot
28 % is gestegen. Dat betekent dat het resultaat bijna het dubbele telt van de
oorspronkelijke doelstelling.

Conclusie
De score in het risicoprofiel is zeer goed.

4. De score van beide scholen in het risicoprofiel.
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5. De score van beide scholen in 2017 op het rendement onderbouw.

De onderbouw
De eerste 2 leerjaren van het vmbo en de eerste 3 leerjaren van de havo en het vwo heten
onderbouw. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de
bovenbouw.

Opbrengsten
Onder opbrengsten verstaat de inspectie de mate waarin de school erin slaagt om leerlingen
op het niveau te brengen dat van de leerlingen mag worden verwacht en om deze leerlingen
zonder vertraging of schooluitval door hun schoolloopbaan te leiden
De inspectie beoordeelt niet de leerresultaten van individuele leerlingen, maar van groepen
leerlingen en van de school als geheel.

De laatst beschikbare resultaten betreffen de onderwijsresultaten uit 2016, gebaseerd op de 
rapportages van het Ministerie van 0,C en W.
Als het gaat om de resultaten, gemeten over 3 studiejaren, kan de Mondia Scholengroep
terugkijken op uitstekende resultaten. Alle drie de locaties scoren voor wat betreft de
onderbouw boven de norm en daarmee voldoende. Daarbij is er bovendien sprake van een
stijgende trend, wat hoop geeft voor de komende jaren.

Conclusie:
Beide scholen doen het uitstekend als het gaat om de resultaten in de onderbouw. Daarmee
verdienen directie en medewerkers complimenten voor de kwaliteit en de organisatie van
het onderwijsproces.

9



         

                
              

            
            
           

    

           
            

          
                
             

    

              
           

       
             

            

6. De wijze waarop de teruggang in formatie is opgevangen.

Vanaf de fusiedatum in 2012 is er de eerste 4 jaar geen sprake geweest van teruggang in de
formatie. Door een toename van het leerlingenaantal was er in plaats van krimp juist sprake 
van formatieuitbreiding. Deze trend is voor het eerst onderbroken in het studiejaar 2016-
2017 toen er een daling op is getreden in de leerlingeninstroom. De daaraan gepaarde
inkrimping van de formatie is opgevangen door interne verschuiving en natuurlijke
uitstroom zoals pensionering en vrijwillig ontslag.

Het studiejaar 2016-2017 markeert de verandering van groei naar krimp. Volgens de nu
geldende prognoses gaat de leerlingeninstroom de komende jaren fors dalen met als
neveneffect een dalende lumpsumfinanciering oplopend tot € 800.000,= in 2022.
Het effect op de ontwikkeling van de formatie laat zich raden. Het moment komt snel in
zicht dat interne verschuivingen en natuurlijke uitstroom niet meer afdoende zijn om de
daling in FTE's te compenseren.

Conclusie:
Eén en ander sluit niet uit dat de doelstelling zoals geformuleerd in 2012 voluit is behaald. 
De teruggang in de formatie is door leerlingenaanwas beperkt gebleven en ruim
gecompenseerd door de interne verplaatsing en natuurlijke uitstroom.
Wel ligt er de uitdaging om door goed leiderschap en slim opereren de gedwongen
uitstroom de komende jaren te minimaliseren. In de aanbevelingen wordt daar op
teruggekomen.
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7. De ervaringen van medewerkers, ouders en leerlingen naar aanleiding van de fusie.

De afgelopen jaren zijn er geen metingen verricht naar de tevredenheid van medewerkers,
ouders en leerlingen. Uit de interviews met directieleden en afgevaardigde van de
Medezeggenschapsraden is echter wel informatie naar voren gekomen waardoor een beeld
is ontstaan van de huidige situatie.

Medewerkers
De indruk is dat de medewerkers van de drie scholen over het algemeen tevreden zijn als
het gaat om de effecten van de fusie. Daarbij is een veelgehoorde opmerking dat er voor de
gemiddelde medewerker in de praktijk weinig veranderd is. De meeste docenten en
ondersteunende medewerkers zijn nog steeds werkzaam op de oorspronkelijke werkplek en
doen hetzelfde werk onder dezelfde directeur.
Bij de fusie is nadrukkelijk aangegeven dat de verschillende scholen hun eigenheid mochten
behouden en dat er geen energie gestopt zou worden in het zoeken naar een gezamenlijke
cultuur met uniform gedrag. De meeste docenten onderschrijven het feit dat die eigenheid
van belang is. Men hecht aan de eigen omgeving, aan de collega's, aan de eigen cultuur en
heeft weinig behoefte om te zoeken naar een gemeenschappelijk gedragskader. Het
gegeven dat men per locatie een eigen nieuwsbrief uitgeeft is daar een treffend voorbeeld

van.
Een ander voorbeeld is dat docenten ogenschijnlijke verschillen uitvergroten. Uit de
gesprekken blijkt echter dat er onder docenten geen uniforme beelden bestaan over eikaars
scholen en culturen. Dat ligt anders bij de directieleden die een meer genuanceerd beeld
hebben over eikaars organisatie. Eén respondent typeert de situatie als 'verschillend, maar
complementair'. In de praktijk blijkt overigens dat de docenten die, al of niet uit noodzaak,
op een andere locatie gaan werken zich gemakkelijk aanpassen.

Uitwisseling van docenten vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het betreft meestal de
meer ondernemende docenten. Anderzijds is er soms ook sprake van noodzaak vanwege de
beperkte of krimpende formatieruimte. Beschikbare formatie elders biedt in dat geval de
mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk aan het werk te blijven. Het ligt voor de hand dat dit
soort mutaties in de toekomst meer plaats gaan vinden vanwege de krimp.

De tevredenheid van leerlingen en ouders
Via de website 'Scholen op de kaart' wordt zichtbaar hoe leerlingen en ouders verschillende
onderdelen waarderen binnen de school. Voor de leerlingen betreft dat veiligheid,
tevredenheid, schoolklimaat, pesten, didactisch handelen, ontwikkeling en begeleiding en
aanbod.
Voor ouders betreft het aanbod, zicht op begeleiding, zicht op ontwikkeling, veiligheid,
verantwoording en dialoog en de pestindicator volgens ouders.
De norm wordt bepaald door het gemiddelde van een benchmark met meer dan 350
scholen.
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Nehalennia (HAVO/VWO)
Op bijna alle indicatoren wordt er door de leerlingen positief gescoord in relatie tot de
benchmark. Een aandachtspunt is didactisch handelen extra. Een positieve uitschieter
daarentegen is de pestindicator. Daarin scoort de school bij de beste 20%.

De ouders scoren daarentegen op bijna alle scores minder met een positieve uitzondering
voor veiligheid en de pestindicator. Blijkbaar zijn de ouders van mening dat het klimaat en
de veiligheid op de school wel in orde is, maar lijkt er vooral behoefte aan contact en
informatie. In dat opzicht kan de school wel wat extra investeren in de relatie met ouders.

Nehalennia (VMBO/MAVO)
De leerlingen scoren gemiddeld onder de norm van de benchmark. Vooral veiligheid, pesten
en schoolklimaat vragen aandacht van de schoolleiding.
Wat betreft ouders zien we hetzelfde beeld als op de HAVO/VWO. Daar heerst het idee dat
het met de veiligheid en het pesten wel goed zit. Dat roept overigens vragen op hoe 
kinderen thuis communiceren over de situatie op school. Gezien de overige scores leeft bij
de ouders hier ook een indirecte roep om meer contact en informatie.

Scheldemond
In Vlissingen scoren de leerlingen overall een positief beeld. Pesten en didactisch handelen
extra loopt iets achter op de overige indicatoren, maar scoren wel boven de norm van de
benchmark..
Bij de ouders zien we een iets ander beeld. Aanbod, zicht op begeleiding en ontwikkeling
scoren het laagst, maar nog steeds voldoende. Ook hier wellicht weer een indirecte vraag 
om meer overleg, informatie en/of contact.

Fusie
Leerlingen maken zich volgens de representanten niet druk om de vraag wat de effecten van
de besturenfusie zijn. Ze leven in een eigen wereld waarin klasgenoten, de relatie met
docent en de eigen prestaties centraal staan. De enigen die er echt wat van merken zijn de
leerlingen die een Middelburgse opleiding nu in Vlissingen kunnen volgen, omdat deze is
overgeplaatst. Het belangrijkste wat er voor hen is veranderd is de fietsafstand. Maar met
de Walcherse afstanden in het achterhoofd is ook dat geen issue voor de betreffende
leerlingen.

Conclusie
Er kan geen antwoord worden gegeven op de gekwantificeerde doelstelling dat in 2017 
tenminste tweederde van de respondenten uit betreffende onderzoeken tevreden of zeer 
tevreden is over de effecten van de bestuurlijke fusie. Feitelijk kan dat alleen worden
gemeten als er alsnog een kwantitatief onderzoek wordt uitgezet onder medewerkers,
ouders en leraars.
Wel kunnen op basis van de gegevens uit Scholen op de Kaart een aantal ontwikkelpunten
worden geformuleerd. Het beleid rondom veiligheid en pesten van met name VMBO/MAVO
verdient aandacht. Daarnaast is het contact met thuis, de communicatie met ouders een
punt van belang.
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8. Niet voorziene effecten als gevolg van de fusie.

In de gehouden interviews zijn een aantal elementen naar voren gekomen die het
vermelden waard zijn en die deels antwoord geven op de hierboven gestelde vraag. Daarbij
dient te worden aangemerkt dat er slechts 8 personen zijn geïnterviewd. Dat is een beperkt
deel van de populatie. Het betreft echter wel medewerkers die over het algemeen een goed 
zicht (kunnen) hebben op het totaal van de organisatie. De bevindingen die hieronder zijn
beschreven zijn meerdere malen door verschillende respondenten naar voren gebracht en
vertolken wellicht iets van een gemeenschappelijk beeld, zoals dat door deze
sleutelfunctionarissen wordt ervaren.

Functioneren Raad van Toezicht
Zowel de leden van de RvT als medewerkers daarbuiten zijn van mening dat de Raad van
Toezicht naar behoren functioneert in een goede onderlinge verstandhouding. Er is sprake 
van modern toezichthouderschap op afstand. De leden van de RvT zijn capabel en volgen
ieder jaar een programma gericht op professionalisering. Er is een goed en frequent overleg
tussen de Voorzitter RvT en de directeur-bestuurder.

Verloop van de fusie
Men is bijna unaniem in de opvatting dat de fusie tussen beide scholen probleemloos is
verlopen. De indruk bestaat dat zo ongeveer alle ambities zijn gerealiseerd. Er is, mede
gezien de instroom van de afgelopen jaren, een positiever beeld over de eigen én de andere
scholen ontstaan. Men kan de verschillen in kwaliteiten vrij goed duiden. Zo is de opvatting
dat Scheldemond de procedurele kant beter op orde heeft en dat bij Nehalennia meer een
doenersmentaliteit heerst. Maar ook dat wordt positief geduid in de zin van 'we zijn
complementair aan elkaar
Over het werkklimaat is iedereen positief, ondanks het feit dat culturen en gedrag 
verschillen. De conclusie is echter ook dat, ondanks de positieve bewoordingen, het 'leren
van elkaar' onvoldoende van de grond komt.

Samenwerking over de schoolgrenzen.
Er zijn enkele vaksecties die intensief samenwerken op de vakinhoud. Een aantal keren is
aangegeven dat er meer uit de inhoudelijke samenwerking te halen moet zijn, zonder dat dit
afbreuk doet aan de eigenheid van de verschillende scholen.

Samenwerking CSW
In overgrote meerderheid zijn de respondenten van mening dat het mislukken van de
samenwerking met de CSW in het opzetten van gezamenlijk VMBO onderwijs nooit had
mogen gebeuren. Daarbij is meermalen genoemd dat het niet ging om identiteit, maar om
geld en de concurrentiepositie t.o.v. elkaar. Bij Mondia is er een unanieme beleving dat er
nu een gezamenlijke VMBO school had moeten zijn. Het neveneffect van de mislukte
samenwerking is volgens respondenten dat er met nieuwe energie is gewerkt aan de
Mondiafusie en dat het mede daardoor ook zo'n succes is geworden. Alle directeuren voelen
zich verantwoordelijk voor het geheel i.p.v. alleen de eigen school.
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9. Overige doelstellingen

Na de fusie is het onderwijsaanbod tot nu toe in tact gebleven, al heeft dit wel geleid tot het
verplaatsen van een opleiding van Middelburg naar Vlissingen. Wellicht zal dit scenario in de
komende jaren vaker aan de orde zijn als de instroom op één van de locaties onder de
minimumnorm komt.

Beide scholen scoren tot en met 2017 tenminste gelijk op relevante indicatoren in Vensters
voor Verantwoording.

Volgens de opbrengstenkaarten van het Ministerie van OC & W zijn alle indicatoren
positief tot en met 2016. Allen de HAVO scoorde kortstondig net onder de grens van
80%. Daarbij dient te worden aangetekend dat het gaat om een cluster van normen
die niet allemaal worden uitgedrukt in percentages.

De scholengroep heeft vanaf de fusiedatum 1 rector-bestuurder, 1 Raad van Toezicht en 1
Hoofd Bedrijfsvoering.

Vanaf de fusiedatum is deze doelstelling gerealiseerd

In alle belangrijke regionale, provinciale en landelijke overlegsituaties die niet direct
gebonden zijn aan een locatie/school realiseren de scholen vanaf de fusiedatum een
gezamenlijke vertegenwoordiging.

Volgens bijna alle respondenten is dit het geval. Eén respondent wist daar geen 
antwoord op. In de beschikbare documentatie staat er niets over geschreven.

De VSV percentages zijn op 1 januari 2017 niet gestegen
Tijdens het onderzoek is gebleken dat er geen éénduidige definitie van een
vroegtijdige schoolverlater te vinden is. Dat maakt het onmogelijk om er een
uitspraak over te doen. Tijdens de interviews werd verschillende malen aangegeven 
dat de fusie geen enkele invloed heeft gehad op het aantal vroegtijdige
schoolverlaters. Anderzijds werd het voorbeeld gegeven dat veel leerlingen een kans
krijgen om b.v. de MAVO te volgen, maar dat het niet per definitie aan de school ligt
als een leerling zonder diploma de school verlaat. Het is een 'toevalsfactor' factor
waar geen directe invloed op te krijgen is.

Conclusie
Ook de overige doelstellingen zoals geformuleerd in het fusierapport zijn gerealiseerd.
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10. Slotconclusie en aanbevelingen

Conclusie
Vijfjaar na de fusie die geleid heeft tot het ontstaan van de Mondia Scholengroep, is er
teruggekeken of de eertijds gestelde doelen zijn gerealiseerd. Onder de vlag van de
gesprekken die we hebben gevoerd met een achttal stakeholders, afkomstig uit de Raad van
Toezicht, bestuur, directie en medezeggenschapsraad, hebben we een vitale organisatie
geproefd die, ondanks de uitdagingen die in het verschiet liggen, welgemoed de toekomst
tegemoet gaat.
In het algemeen kan worden gesteld dat de fusie ruimschoots aan alle gestelde doelen heeft
voldaan en zelfs meer dan dat. De conclusie is dat de Raad van Toezicht samen met de
toenmalige bestuurder in alle opzichten een geslaagd plan hebben ontwikkeld en
uitgevoerd. In dat opzicht hulde voor bestuur, directie en medewerkers die dit de afgelopen
jaren met elkaar hebben gerealiseerd.

In de gesprekken hebben we niet uitsluitend gekeken of de targets zijn gerealiseerd. We 
hebben soms zijpaden bewandeld, met als doel iets meer te begrijpen van de geest die in
deze gefuseerde organisatie waait. Om iets te begrijpen van de basis waarop de mensen in
deze organisatie samen werken en samen leven. Dat heeft ertoe geleid dat we ook een
aantal aanbevelingen hebben geformuleerd die uiteraard vrijblijvend zijn, maar die we de
Mondria Scholengroep niet willen onthouden.

Aanbeveling 1. "Op zoek naar de lerende organisatie"
Bij de fusie is afgesproken dat de scholen hun eigenheid mogen behouden. Daar is veel voor
te zeggen omdat in de eigenheid ook vaak de specifieke kwaliteiten zichtbaar zijn. Er kleeft
echter ook een gevaar aan en dat is dat de eigen cultuur en werkwijze als enige optie
worden beschouwd. Het samengaan van twee organisaties is echter ook een mogelijkheid
om de generieke kwaliteit te verhogen door bewust en gepland van elkaar te gaan leren. De
principes van de 'lerende organisatie' vragen om een open leerhouding van de
medewerkers. Een instrument als vrijwillige functierotatie binnen de Mondiascholen helpt
enerzijds om eikaars kwaliteiten te ontdekken en sorteert ook voor op mogelijk gedwongen
verplaatsingen in de toekomst. Scenarioplanning helpt daarbij om de verschillende
scenario's te doorgronden en is een vorm van feedforward naar de toekomst

Aanbeveling 2. Strategisch Personeelsplan
De krimp die naar verwacht binnen twee jaar manifest wordt, is indirect een bedreiging voor
de kwaliteit van het onderwijs. Een strategisch meerjarenplan met in- en
uitstroomscenario's kan helpen om een strategisch antwoord te formuleren op de vragen 
van de toekomst. Het ontwikkelen van een dergelijk plan kan, eventueel met aanvulling van
externe HR specialisten, een grote hulp zijn bij het bepalen van de benodigde stappen.

Aanbeveling 3. "Gezamenlijk innoveren in het onderwijs"
Innovatie en procesvernieuwing kost tijd, geld en energie. Het zou een goede zaak zijn als
onderwijsvernieuwing gezamenlijk met andere scholen wordt opgepakt. De risico's van ' het
bij elkaar in de keuken kijken' weegt niet op tegen het belang van vernieuwing.
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Implementatie van nieuwe processen en toepassing ICT kan versnellen als 'delen' het
uitgangspunt wordt in plaats van 'zelf doen'. Voor een dergelijke ontwikkeling kan ook
verder gekeken worden dan de Walcherse grenzen.

Aanbeveling 4. " Zoeken naar een Walcherse aanpak"
De krimpscenario's die voorliggen vragen om een integrale 'Walcherse' ( en misschien wel
Zeeuwse) visie op de toekomst van het VO onderwijs. In een scenario zoals voorspeld is een
dialoog tussen de twee monopolisten van Christelijk en Openbaar onderwijs onontbeerlijk.
Hoewel door de respondenten de kans niet groot wordt geacht dat dit vanwege het recente
verleden gaat lukken, verdient het de moeite om steeds opnieuw de mogelijkheden te
verkennen. Een gezamenlijke aanpak en wellicht samenwerking, met behoud van eikaars 
waarden en normen ( die in de praktijk wellicht weinig verschillen), kan zowel voor elkaar als
voor het Walcherse VO-onderwijs van toegevoegde waarde zijn.
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