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Gevraagd besluit: 

De profielschetsen van de Raad van Toezicht en haar leden van de Stichting Meerwerf basisscholen vast te 

stellen, conform de brief van Meerwerf d.d. 1 mei 2015, kenmerk 442/BEST-B, geregistreerd onder nummer 

AI15.02693. 

 

Publiekssamenvatting 

In het belang van het openbaar basisonderwijs en ten behoeve van de kwaliteit van dit onderwijs dienen de 

principes van goed bestuur te worden nageleefd. De functiescheiding van bestuur en intern toezicht voor de 

schoolbesturen is hiertoe wettelijk verplicht gesteld.  

 

Stichting Meerwerf basisscholen heeft gekozen voor een bestuursmodel met een Raad van Toezicht voor een 

verdere professionalisering van bestuur en management. De leden voor de Raad van Toezicht worden 

geworven op basis van profielen die de noodzakelijke competenties van de leden beschrijven. De 

gemeenteraad stelt deze profielen op basis van de statuten vast. 

 

Inleiding 

Stichting Meerwerf basisscholen heeft om te kunnen voldoen aan de bepalingen in de wet ‘Goed onderwijs, 
goed bestuur’ gekozen voor een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht. In de statuten van de 
Stichting staat de procedure opgenomen om te komen tot een samenstelling en benoeming van de Raad van 

Toezicht. Een onderdeel van deze procedure is dat de gemeenteraad de profielen op basis waarvan de leden 

van de Raad van Toezicht worden geworven, dient vast te stellen. De profielen beschrijven de noodzakelijke 

competenties van de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De benoeming van goed gekwalificeerde leden op basis van de vastgestelde profielen voor de Raad van 

Toezicht zal leiden tot een goed bestuur dat een bijdrage zal leveren aan de goede kwaliteit van het openbaar 

basisonderwijs in de gemeente Den Helder. 

 

Kader 

In artikel 15, lid 1 van de statuten van de Stichting Meerwerf basisscholen is vastgelegd dat de gemeenteraad 

bevoegd is tot het vaststellen van de profielschetsen van de Raad van Toezicht. 

 

Argumenten 

Bijgevoegd zijn de profielschetsen van de Raad van Toezicht als geheel, van de individuele leden en van de 

voorzitter van de Raad van Toezicht.  De profielschetsen zijn tot stand gekomen in overleg met de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft een positief advies uitgebracht. Het 

advies van de GMR is als bijlage toegevoegd. 

 

De profielschetsen geven de juiste competenties weer voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en 

haar leden onderschrijven de affiniteit met het openbaar primair onderwijs. De profielschetsen zijn gericht op 

een brede kennis van relevante ervaringsgebieden. De Raad van Toezicht onderschrijft de missie, ambitie en 

het doel van de Stichting Meerwerf basisscholen. De leden zijn in staat om samen te werken en als geheel op te 

treden, maar ook om onafhankelijk te opereren en doortastend beslissingen te nemen. Hierbij wordt het belang 

van de Stichting en het belang van de samenleving altijd in acht genomen.  

Van de voorzitter wordt tevens gevraagd om leidinggevende en verbindende kwaliteiten. De voorzitter heeft 

gevoel voor politieke verhoudingen en kan fungeren als boegbeeld van de Stichting en van de scholen. 
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Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel valt niet onder de uitzonderingsbepalingen van de Referendumverordening. Gezien de aard van 

het onderwerp wordt voorgesteld geen referendum te organiseren. 

 

Financiële consequenties 

Het vaststellen van de profielschetsen voor de Raad van Toezicht heeft geen financiële gevolgen. 

 

Communicatie 

Het besluit wordt gemeld aan de Stichting Meerwerf basisscholen. 

 

 

Realisatie 

Na het vaststellen van de profielschetsen van de Raad van Toezicht kan de Stichting Meerwerf een advertentie 

plaatsen voor het werven van leden voor de Raad van Toezicht.  De selectie van de kandidaten zal na de 

zomervakantie plaatsvinden. Uit de kandidaten worden op bindende voordracht van de GMR en de ouders drie 

kandidaten ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad. Uit dezelfde kandidaten worden door de drie 

benoemde kandidaten (Raad van Toezicht in oprichting) twee kandidaten geselecteerd en op voordracht ter 

benoeming aan de gemeenteraad voorgedragen. 

 

 

 

Den Helder, 9 juni 2015. 
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