
   

Pagina 1 van 2 

 

Logische laatste stap naar één ASG 
 
ASG in historisch perspectief: steeds meer één organisatie 
De Almeerse Scholen Groep (ASG) is verantwoordelijk voor het onderwijs aan meer dan 20.000 
leerlingen. De ASG-organisatie anno 2020 is het resultaat van een groeiproces van twintig jaar. In 
deze periode hebben verschillende vormen van bestuurlijke samenwerking en ook de verschillende 
fases van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs vanuit de gemeente hun beslag gekregen. In 
de jaren na 2009 heeft ASG steeds meer zijn huidige vorm gekregen: een organisatie van vijf 
stichtingen met samen negenendertig basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal 
basisonderwijs en acht scholen voor voortgezet onderwijs, op zowel openbare als algemeen 
bijzondere grondslag.  
 
Sinds 2009 is ASG steeds meer als één organisatie onder één bestuur gaan functioneren. In de 
afgelopen jaren heeft ASG als één organisatie gewerkt aan een betere verankering in de 
maatschappij, aan vernieuwend en goed onderwijs en aan goed werkgeverschap. ASG heeft: 

 één strategisch plan: Koers 22  

 één Servicebureau dat de hele organisatie bedient 

 één strategisch HR-beleid 

 één kwaliteitsbeleid 

 één gezamenlijke ASG Academie 

 directieraden met stichting overstijgende portefeuilles 

 één communicatielijn 

 een medezeggenschapstructuur die de (deel)stichtingen overstijgt. 
 
Ook onze omgeving benadert ASG al jaren als één organisatie: de gemeente Almere, de Inspectie van 
het Onderwijs en collega organisaties binnen Almere.  
 
Vereenvoudiging stichtingsstructuur als logische, laatste stap voor de ASG-organisatie  
Hoewel de ASG al jaren als één organisatie wordt aangestuurd en door de omgeving als één 
organisatie wordt gezien, bestaat ASG formeel uit vijf verschillende stichtingen. Dit was tot voor kort 
de meest passende formeel juridische structuur, maar sluit niet meer aan op de werkelijke 
organisatie van ASG. ASG is in de praktijk van alledag al jaren één organisatie. De vorming van één 
juridische stichting ASG werd echter bemoeilijkt door de Fusietoets en de rechtspositionele 
verschillen tussen medewerkers uit het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs. Met ingang van 
1 januari 2020 is de rechtspositie van medewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs 
geharmoniseerd (WNRA). Inmiddels is de Fusietoets vergaand versoepeld en naar het zich laat 
aanzien wordt deze op korte termijn zelfs afgeschaft voor het funderend onderwijs. Hiermee zijn de 
laatste juridische drempels verdwenen om ook in juridische zin één rechtspersoon te worden.   
 
Voorgenomen besluit 
Met deze juridische mogelijkheden wil het College van Bestuur graag de logische, laatste stap zetten 
op weg naar één ASG-organisatie: een fusie tussen de diverse stichtingen binnen de ASG-organisatie, 
zodat de juridische vormgeving van de organisatie één-op-één aansluit bij de praktijk zoals deze zich 
in de laatste tien jaar ontwikkeld heeft. Een dergelijke bestuurlijke fusie (met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2020) is een laatste formeel-juridische stap op weg naar één ASG-organisatie. In de loop 
van 2020 wil het College van Bestuur de benodigde besluiten nemen om deze laatste stap ook in 
juridische zin mogelijk te maken. 
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Wat we willen bereiken: aansluiten bij de praktijk van de ASG-organisatie 
Door de interne fusie willen we vier doelen bereiken: 
1. aansluiten bij de praktijk van één ASG-organisatie 
2. vereenvoudigen juridische structuur en vergroten transparantie 
3. meer aandacht voor primair proces en minder tijd besteden aan administratieve taken 
4. beter vorm en inhoud kunnen geven aan goed werkgeverschap 
 
Juridische structuur in overeenstemming met de dagelijkse praktijk 
De formeel-juridische structuur van ASG willen we in overeenstemming brengen met de 
handelingspraktijk van ASG als één organisatie. Op de meeste punten verandert er met de 
voorgenomen fusie niets binnen ASG. Wat hetzelfde blijft: 

 identiteit, aanbod en locatie van scholen 

 de positie, rechten, plichten en mogelijkheden van leerlingen, ouders en personeel 

 het huidige pakket van arbeidsvoorwaarden 

 het werken vanuit de gezamenlijke strategische koers (Koers22) 
 

Een duidelijke structuur  
Als ASG hechten we veel waarde aan een goede verantwoording en open dialoog, intern en extern. 
We merken dat het steeds moeilijker wordt om uit te leggen hoe de sturing vanuit één organisatie in 
de praktijk samenhangt met de huidige juridische structuur. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het 
overleg binnen de medezeggenschap en in de verantwoording naar externen zoals het ministerie van 
OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Met de vorming van één stichting ASG wint onze 
organisatiestructuur intern en extern aan duidelijkheid en transparantie. 
 
Meer aandacht voor primaire proces, minder administratieve lasten  
Het niet zijn van één juridische organisatie heeft negatieve effecten die opgeheven kunnen worden 
door eenwording. Zo brengt het werken met vijf stichtingen ongewenste administratieve lasten met 
zich mee. Hoewel we de afgelopen jaren ook op administratief vlak steeds zo veel mogelijk 
geopereerd hebben als één organisatie geeft de huidige situatie ook veel administratieve druk. Dat 
komt door het apart moeten administreren en archiveren om vervolgens op het niveau van ASG te 
rapporteren. Deze werkwijze is niet efficiënt en leidt tot vertraging in de besluitvorming. Ook ervaren 
we regelmatig beperkingen op personeel gebied, omdat we in juridische zin niet één werkgever zijn. 
Door één stichting te worden kunnen we de administratieve lasten beperken en meer aandacht 
besteden aan het primaire proces. 
 
Overleg en besluitvorming  
Ook al verandert er in de praktijk nagenoeg niets, het College van Bestuur van ASG wil de logische, 
laatste stap naar één ASG-organisatie alleen zetten in goed overleg met alle betrokken partijen 
binnen en buiten ASG. Met name in de eerste helft van 2020 worden ter voorbereiding op een 
bestuursbesluit over de fusie de volgende partijen betrokken bij dit proces: 

 de ouders van onze leerlingen (in overleg met de medezeggenschap) 

 de medezeggenschap binnen ASG 

 de vakbonden 

 het College van B&W en de gemeenteraad van Almere 

 de Raad van Toezicht van ASG 
 


