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Voorwoord
Op 22 juni 2012 heeft het college van Burgemeester en
Wethouders een adviescommissie Governance Openbaar
Onderwijs in het leven geroepen om het gemeentebestuur
te adviseren over de relatie tussen het gemeentebestuur en
BOOR, het Bestuur van het Openbaar Onderwijs Rotterdam
dat het openbaar onderwijs verzorgt.
Sinds de verzelfstandiging had noch de gemeente noch
BOOR zich daar erg druk over gemaakt, maar door de
financiële perikelen werd die vraag actueel. Dat die vraag
een aantal jaren niet op de voorgrond stond, is goed te
begrijpen. Er waren andere kwesties die om aandacht vroegen, zoals de ontwikkeling van het algemene Rotterdamse
onderwijsbeleid: hoe ervoor te zorgen dat alle kinderen in
Rotterdam, of ze nu op een openbare school of op een
bijzondere school zitten, zo goed mogelijk onderwijs krijgen.
En juist daar was de verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs voor bedoeld, omdat het de wethouder onderwijs
in een positie plaatste waarin hij al het onderwijs op gelijke
wijze tegemoet kon treden.
Maar de financiële perikelen drukte het gemeentebestuur
met de neus op de feiten. Dat is trouwens niet alleen in
Rotterdam het geval. In tal van steden en in tal van
organisaties spelen krimpende financiële middelen in het
onderwijs een grote rol. Rotterdam is geen uitzondering.
Evenmin is Rotterdam een uitzondering, als geconstateerd
wordt dat het toezicht niet de aandacht heeft gekregen
die het verdient. Dat het grote aandacht verdient, is de
afgelopen jaren wel gebleken, en op uiteenlopende terreinen. Toezicht doe je er niet maar even bij, toezicht vraagt
expertise, inzet en aandacht. Met de kennis van nu weten
wij dat weer beter dan een aantal jaren geleden...

De commissie is zeer geholpen door de gesprekken die zij
met zovelen gevoerd heeft. Ondanks de vakantieperiode
heeft vrijwel iedereen die wij wilden spreken, zich beschikbaar gesteld. De toewijding voor het openbaar onderwijs
die daaruit bleek, was aangenaam om op te merken.
Het voorliggende rapport verhaalt over de geschiedenis van
de gemeente en BOOR sinds 2003, toen de verzelfstandiging vorm begon te krijgen, maar richt zich ook op de toekomst en komt met aanbevelingen om de relatie tussen
gemeente en BOOR te verhelderen en te verankeren. Wij
komen ook met aanbevelingen voor de inrichting van BOOR.
Wij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit
van het openbaar onderwijs en aan de kwaliteit van de relatie tussen gemeente en openbaar onderwijs. Want het gaat
om een bijzondere relatie.
Tenslotte willen wij onze dank uitspreken aan onze ambtelijke ondersteuning, Xandra de Vroom, Rikkert den Hollander, Ben van Loon en Karla Heinsmann, die in heel korte tijd
meer hebben gedaan dan van hen gevraagd kon worden.
Externe hulp hebben wij ook gehad; de bijdragen van prof.
mr. Pieter Huisman, hoogleraar onderwijsrecht, en mr. drs.
Klaas te Bos, juridische adviseur van Leeuwendaal
VOS/ABB, hebben ons geholpen onze weg door het
juridische woud te vinden.
Job Cohen
Voorzitter commissie Governance Openbaar Onderwijs

En zo heeft de commissie zich op een aantal vragen gericht.
Wat is precies de relatie tussen gemeentebestuur en openbaar onderwijs? Wie is er bevoegd? Gemeenteraad of
college van B en W? En wie is het aanspreekpunt binnen
BOOR? Het algemeen bestuur of het college van bestuur?
Is het toezicht op het college van bestuur goed geregeld?
Hoe ervoor te zorgen dat dat in de praktijk ook goed functioneert? En is de zaak binnen BOOR op orde? BOOR is een
grote organisatie, komt iedereen binnen die organisatie wel
tot zijn recht?
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Managementsamenvatting
Het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Rotterdam heeft op 22 juni 2012 de commissie
Governance Openbaar Onderwijs ingesteld om advies uit te
brengen over de relatie tussen de gemeente en het Bestuur
Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), de stichting die in
Rotterdam het primair, voortgezet en speciaal/voortgezet
speciaal openbaar onderwijs verzorgt. De commissie startte
begin juli 2012 haar werkzaamheden en heeft deze half
september 2012 afgerond.
Aanleiding voor het uitbrengen van het advies waren de
bevindingen van de evaluatie van BOOR door Bisnez
Management in maart van 2012. De belangrijkste conclusie
was dat het algemeen bestuur van BOOR haar toezichthoudende rol onvoldoende had uitgeoefend. Voor het college waren de uitkomsten van het rapport aanleiding om de
commissie opdracht te geven om tot een advies te komen
over de relatie tussen de gemeente en BOOR en over de
interne organisatie van de stichting.
Om tot een onderbouwd advies te komen heeft de commissie voor de volgende aanpak gekozen: documenten- en
literatuuronderzoek, interviews met vertegenwoordigers
vanuit verschillende geledingen bij BOOR (college van
bestuur, de bewindvoerder, schooldirecteuren, bovenschoolsemanagers, rectoren en het bestuursbureau) en andere
betrokkenen partijen zoals de fracties van de Rotterdamse
gemeenteraad, betrokken wethouders, schoolbestuurders
van het bijzonder onderwijs, ambtenaren en deskundige
hoogleraren op het gebied van onderwijsrecht. In totaal is
met 55 personen gesproken.
Het advies richt zich op de volgende hoofdvraag: op welke
manier kan de gemeente Rotterdam haar inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs vorm en
inhoud geven, rekening houdend met de zelfstandige positie
van het openbaar onderwijs? Aan deze vraag zijn tien deelvragen gekoppeld. De eerste zes vragen hebben betrekking
op de relatie tussen de gemeente en het openbaar
onderwijs.
Relatie tussen de gemeente en het openbaar onderwijs
Deelvraag 1: Welke lessen kunnen worden getrokken uit
de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan in de relatie
tussen de gemeente en het verzelfstandigde openbaar
onderwijs?
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft met
het oog op het Rotterdams Onderwijsbeleid de relatie tussen de gemeente en het openbaar en bijzonder onderwijs
verhelderd en verbeterd. Voor alle betrokkenen zowel bij
BOOR als de gemeente geldt dat zij op het terrein van toezicht en bestuur van goede wil zijn. Maar tussen alle betrokkenen is er (te) weinig contact geweest. Er is geen concrete

invulling van taken en bevoegdheden gekomen. Voor zover
die invulling er wel is, is die er doorgaans alleen op papier.
Er is lang niet altijd naar gehandeld. Er is geen sprake van
rolvastheid, geen aanspreekcultuur. Afspraak is afspraak is
een punt van aandacht voor allen.
Aanbevelingen
1. Torn niet aan de verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs.
2. Handhaaf huidige structuur met een algemeen bestuur
en een college van bestuur, omdat op deze wijze de
gemeenteraad de bevoegdheid behoudt om de begroting
en de jaarrekening van BOOR goed te keuren. In het raad
van toezicht-model, dat anders de voorkeur van de
commissie zou hebben gehad, is dat niet mogelijk. De
commissie pleit voor een wetswijziging die het mogelijk
maakt dat ook in het raad van toezicht-model het
goedkeuringsrecht van begroting en jaarrekening bij de
gemeente(raad) kan liggen.
3. Verhelder de relatie tussen gemeentebestuur en bestuur
van BOOR (zie hiervoor de aanbevelingen van de deelvragen 2 tot en met 6).
4. Verbeter de interne structuur en cultuur van BOOR (zie
hiervoor de aanbevelingen 11 tot en met 26).
Combinatie deelvragen 2 en 3
Deelvraag 2: Op welke thema’s moet de gemeente willen
sturen om in de Rotterdamse context in voldoende mate
kwalitatief goed openbaar onderwijs te garanderen?
Deelvraag 3: Hoe wordt de toegankelijkheid en
pluriformiteit van het openbaar onderwijs geborgd?
Uit de gesprekken is gebleken dat de gemeenteraad veel
belangstelling heeft voor de kwaliteit van het onderwijs.
Maar de kwaliteit van het onderwijs is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van het bestuur van BOOR, terwijl de
Inspectie van het Onderwijs hier toezicht op houdt. De gemeenteraad kan slechts sturen in de vorm van metatoezicht
op het bestuur van BOOR. Het afgelopen jaar is wel duidelijk geworden dat het gemeentebestuur wil kunnen sturen op
de financiën. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk
voor het aanbieden van voldoende openbaar onderwijs en
daarmee ook financieel verantwoordelijk voor het openbaar
onderwijs.
Aanbevelingen
5. Voer als gemeenteraad jaarlijks een gesprek over de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit) met het algemeen bestuur, dat zich kan laten
bijstaan door de voorzitter van het college van bestuur.
De bespreking van het jaarverslag is daartoe natuurlijk
een uitgelezen moment. In het jaarverslag moet ook
worden opgenomen hoe de wezenskenmerken geborgd
worden. Concrete handvatten voor dit gesprek, bijvoor5

beeld in de vorm van een toetsingskader, worden de
gemeenteraad in de statuten niet geboden. In bijlage 10
worden dergelijke handvatten aangereikt.
Deelvraag 4: Wat zijn de gevolgen van de relatie tussen
de gemeente en het openbaar onderwijs voor de relatie
van de gemeente met het bijzonder onderwijs?
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft
een impuls gegeven aan het lokale onderwijsbeleid en de
samenwerking met lokale partners, onder ander FOKOR
(Federatie van Onderwijskoepels en Openbaar Onderwijs
Rotterdam). De commissie vindt het van belang dat de
governance van het openbaar onderwijs bijdraagt aan het
lokale onderwijsbeleid in de stad en dat vraagt om verzelfstandigd openbaar onderwijs. Daarvoor bestaat zowel in
de gemeenteraad als onder schoolbesturen een breed
draagvlak. Een sterkere sturing van de gemeente op het
openbaar onderwijs ondergraaft het evenwicht tussen de
schoolbesturen en de gemeentelijke positie met een
verantwoordelijkheid voor het gehele onderwijsveld.
Succesvol lokaal onderwijsbeleid komt het beste tot stand
door de erkenning van de bijzondere positie van het
openbaar onderwijs.
Aanbevelingen
Zie aanbeveling 1
Deelvraag 5: Hoe wordt het interne en externe toezicht op
het openbaar onderwijs op elkaar afgestemd, mede in relatie tot het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs?
De door de commissie Don geformuleerde normen voor het
financieel beheer van onderwijsinstellingen worden niet als
uitgangspunt genomen voor het toezicht door gemeente
of interne toezichthouder. Als normen gelden die van het
financieel kader verzelfstandiging openbaar onderwijs.
Aanbevelingen
6. De door de Commissie Don geformuleerde normen voor
het financieel beheer van onderwijsinstellingen moeten
uitgangspunt zijn bij het toezicht (zowel extern als intern).
Aanvullend hieraan kan de gemeente eigen normen opstellen, maar deze moeten niet strijdig zijn aan die van de
commissie Don.
Deelvraag 6: Wat zijn de te onderscheiden rollen en
bevoegdheden voor de gemeenteraad, (leden van) het
college van B en W en (onderdelen van) de ambtelijke
organisatie?
De commissie bevestigt het beeld dat het gemeentebestuur
en BOOR in het proces van verzelfstandiging vooral hebben
gefocust op elkaar loslaten, en veel minder op de vraag hoe
dan wel met elkaar om te gaan. In de statuten zijn hiervoor
weliswaar bepalingen opgenomen. Maar als gezegd, statuten zijn een papieren werkelijkheid, waarnaar lang niet altijd
6

is gehandeld. Zo ontbrak bijvoorbeeld de uitwerking van de
wijze waarop de gemeenteraad toezicht moest houden op
het bestuur van BOOR. Jaarverslagen waren geen onderwerp van gesprek. Jaarrekeningen en begrotingen werden
veelal te laat ingediend. Daarover werd wel gesproken, maar
bestuurlijk is hier pas laat ingegrepen. Dat ingrijpen was
terecht, want uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk
voor het aanbieden van voldoende openbaar onderwijs en
dus ook financieel eindverantwoordelijk. Gezien de situatie
waarin BOOR zich op dit moment bevindt, een bedrijfsvoering die niet op orde is en een begroting die niet sluitend is,
is de commissie van mening dat controle en sturing op de
financiën vanuit de gemeente, i.c. de bevoegdheid van de
gemeenteraad om de begroting en jaarrekening goed te
keuren, noodzakelijk is.
Het op afstand zetten van het openbaar onderwijs impliceerde echter niet, dat het gemeentebestuur geen grip op
BOOR wilde houden. In de statuten werden naar aanleiding
van moties bepalingen opgenomen met aanvullende maatregelen om toezicht te kunnen houden op onder andere de
borging van de wezenskenmerken, maar ook hier is uiteindelijk (te) weinig mee gedaan.
Tussen gemeentebestuur en bestuur van BOOR is er niet of
nauwelijks contact geweest over specifieke BOOR-aangelegenheden. Als dit er was, was dit tussen wethouder en college van bestuur.
Pas nadat was gebleken dat BOOR de financiële zaken niet
op orde kreeg, werd BOOR materieel ondergebracht onder
het gemeentelijke beleidskader Deelnemingen. Eerder is
daaraan geen inhoud gegeven, hoewel dit voorzien was
in de verzelfstandigingsovereenkomst. Het beleidskader
Deelnemingen werd gekozen met het oog op de (vooral
financiële) sturingsmogelijkheden die het kader aan het
college van B en W geeft. Voor het moment was dat een
voor de hand liggende ingreep, maar deze sturingsmogelijkheden druisen in tegen de landelijke wet- en regelgeving
inzake stichtingen openbaar onderwijs.
Aanbevelingen
7. Houd als gemeenteraad in de eerste plaats toezicht op
de uitoefening van het interne toezicht, in dit geval door
het algemeen bestuur op het college van bestuur. In de
verhouding tot de gemeenteraad, het in de gemeente
bevoegde orgaan, betekent het dat het algemeen bestuur
de gesprekspartner is van de gemeenteraad. Het
algemeen bestuur kan daarin worden bijgestaan door de
voorzitter van het college van bestuur.
8. Stel voor het algemeen bestuur competentieprofielen op,
zodat het algemeen bestuur competenties bezit op het
gebied van financiën, huisvesting, personeelsbeleid en
onderwijs.
9. Breng BOOR bestuurlijk onder bij de wethouder
onderwijs, BOOR kan niet worden beschouwd als een

deelneming. Voor de financiële aspecten is betrokkenheid van de wethouder financiën en de desbetreffende
ambtelijke medewerkers wel noodzakelijk.
10. Introduceer binnen de gemeentelijke organisatie een
accounthouder, die hoog in de hiërarchie gepositioneerd
wordt. Alle informatie over het functioneren van BOOR
moet hier worden gebundeld. De accounthouder dient
een proactieve rol te vervullen, direct toegang te hebben
tot management/bestuur van de stichting en de bevoegdheid te hebben om direct aan de wethouder en
eventueel raad te rapporteren.

zijn. Voor de GMR is ook niet altijd duidelijk wat er met hun
inbreng door het bestuur wordt gedaan en wat de verdere
afhandeling van het voorgenomen besluit is. De leden ervaren het alsof er al een bestuursbesluit genomen is voordat
de GMR heeft kunnen adviseren of instemmen. Zo is het
strategisch meerjarenplan 2012-2016 van BOOR door het
bestuur aan de gemeenteraad toegezonden, terwijl de GMR
van het SO/VSO het met een belangrijk onderdeel daarvan
(de opsplitsing van SO/VSO naar primair en voortgezet onderwijs) niet eens is. De GMR heeft zich echter niet tot de
geschillencommissie gewend.

De volgende vier deelvragen betreffen de organisatie van
het openbaar onderwijs.

Deelvraag 7: Welke lessen kunnen worden getrokken
uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de
organisatie van het openbaar onderwijs?
De bestuurspraktijk van BOOR behoeft op verschillende
onderdelen verbetering. Verbeteringen zijn naar het oordeel
van de commissie nodig in de verbinding tussen de
school(directeuren) en het college van bestuur, in de taakverdeling binnen het college van bestuur, in de medezeggenschap en in de invulling van de verschillende
verantwoordelijkheden en rollen. Vanzelfsprekend niet
alleen op papier maar ook in de praktijk. Aan verschillende
uitgangspunten van de codes door het bestuur van BOOR
moet nog voldaan worden.
Uit de gesprekken die de commissie met betrokkenen heeft
gevoerd blijkt verder dat het bestuursbureau met 15 fte in
verhouding tot de genoemde taken wel erg ‘mean and lean’
is opgezet en derhalve onvoldoende zijn taak kan vervullen.
De kwaliteit van de door Prosco aangeleverde gegevens is
niet voldoende, waardoor de scholen voor primair onderwijs
en speciaal onderwijs zijn veel tijd kwijt aan het bijhouden,
controleren en verbeteren van deze overzichten.

Aanbevelingen
11. Geef de medezeggenschap binnen BOOR volwaardig
inhoud. Zowel op schoolniveau als op bestuursniveau,
waarbij de medezeggenschapsrechten de verantwoordelijkheden van bestuur en management volgen. Daarbij
hoort vanzelfsprekend ook een actieve aanwezigheid
van het college van bestuur bij de desbetreffende GMR.
Het college van bestuur kan deze verantwoordelijkheid
niet overdragen aan het midden-management. Volwaardige medezeggenschap versterkt de bestuurlijke betrokkenheid van leerlingen, ouders en personeel en draagt
zo bij aan de legitimatie van het schoolbestuur.
12. Laat BOOR in de werving, opleiding en ondersteuning
van de medezeggenschapsraden investeren. BOOR
moet accuraat zijn in het naleven van de medezeggenschapsrechten en bijbehorende termijnen. De betrokkenheid van de medezeggenschapsraden moet niet
beperkt blijven tot die onderwerpen die onderworpen
zijn aan een instemmings- of adviesrecht. Betrek de
medezeggenschapsraden vroegtijdig in de beleidsontwikkeling.
13. Zie ouders als partners in het onderwijs van hun
kinderen en laat aan alle scholen daarvoor een schoolspecifiek beleid ontwikkelen.
14. Veranker de school in de wijk en geef zo inhoud aan de
horizontale verantwoording.

Deelvraag 8: Hoe wordt de horizontale verantwoording
ingericht en hoe wordt de betrokkenheid van ouders,
schoolleiders, leerkrachten en samenwerkingspartners bij
de vormgeving van het openbaar onderwijs in Rotterdam
ingezet?
De stichting heeft drie gezamenlijke medezeggenschapsraden (GMR’en) verdeeld over de drie sectoren: primair,
voortgezet en speciaal onderwijs. Op deze wijze wordt de
betrokkenheid van ouders, schoolleiders en leerkrachten
ingezet. Met de invulling van de medezeggenschap op
GMR-niveau gaat het meer dan eens niet goed. Aan het
tijdig en goed informeren van de GMR ontbreekt het nogal
eens. Van een open dialoog met de vertegenwoordigers van
personeel, ouders en leerlingen, gericht op het bereiken van
overeenstemming en draagvlak, lijkt vaak geen sprake te

Deelvraag 9: Op welke wijze wordt de bestuurbaarheid
van het openbaar onderwijs vorm gegeven met het oog op
de menselijke maat?
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is met in totaal
85 scholen verdeeld over de sectoren primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs,
ongeveer 30.000 leerlingen en 4.000 medewerkers één van
de grootste schoolbesturen van Nederland. Nagegaan is of
BOOR op basis van de door de Onderwijsraad opgestelde
criteria voor schaalgrootte goed onderwijs kan bieden en of
de huidige schaalgrootte besluitvorming en governance
legitimeert. Er zijn geen aanwijzingen dat de grootschaligheid van BOOR een bedreiging vormt voor de keuzevrijheid,
sociale cohesie, kwaliteit van onderwijs en toegankelijkheid.
Dat neemt niet weg dat op deze onderdelen wel verbeterin-

Organisatie van het openbaar onderwijs
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gen nodig en mogelijk zijn. Zeker bij doelmatigheid en kwaliteit van het onderwijs is de grootschaligheid van BOOR onvoldoende benut om te komen tot verbetering. De legitimatie
van de besluitvorming en governance binnen BOOR schiet
te kort. Zowel voor wat betreft het interne toezicht als de inbreng van ouders, personeel en andere belanghebbenden
binnen BOOR. De afstand tussen het bestuur en de werkvloer is te groot. De mogelijke risico’s die verbonden zijn aan
de grootschaligheid van BOOR zijn onvoldoende onderkend
en als gevolg daarvan is daar onvoldoende op gestuurd.
De commissie ziet in de beoordeling van de criteria van de
Onderwijsraad geen directe aanleiding om BOOR op te
splitsen. Van veel groter belang is om op korte termijn de
financiële administratie en de planning en control binnen
BOOR op orde te brengen. De commissie ziet het gevaar
dat het opsplitsen van BOOR er toe zou kunnen leiden dat
het verandertraject dat daarmee samenhangt de noodzakelijke verbeteringen in de aansturing en inrichting van de
organisatie zou vertragen. In de gesprekken heeft de
commissie ook geen andere overwegingen gehoord die het
opsplitsen van BOOR rechtvaardigen.
Grootschaligheid kan voordelen opleveren en behoeft op
zichzelf niet problematisch te zijn. De wijze waarop de organisatie wordt ingericht is vooral relevant. En het is onmiskenbaar zo dat een grootschalig schoolbestuur als BOOR in de
inrichting en aansturing van de organisatie extra waarborgen
moet bieden om de mogelijke negatieve effecten van de
schaal zoveel mogelijk te ondervangen of te compenseren.
Alleen wanneer blijkt dat de noodzakelijke verbeteringen in
de aansturing, financiële administratie, planning en controle
en legitimatie in de huidige structuur niet tot stand komen,
valt een opsplitsing van BOOR te overwegen.
Aanbevelingen
15. Pas het subsidiariteitsbeginsel toe op het onderwijs binnen BOOR. Verantwoordelijkheden liggen op het schoolniveau, tenzij kwaliteit en doelmatigheid aanwijsbaar een
hoger schaalniveau noodzakelijk maken.
16. Beperk de taakstelling van het bovenschools management tot de noodzakelijke coördinatietaken. De commissie heeft kennis genomen van de voorstellen van de
rectoren en de bovenschoolse managers om in zowel
het primair als het voortgezet onderwijs te komen tot
scholengroepen met meer verantwoordelijkheden en
een bijbehorende ondersteuning. De commissie wijst
op het gevaar dat hiermee materieel meerdere schoolbesturen ontstaan, teveel verantwoordelijkheden worden
ontnomen aan de scholen en iedere scholengroep het
wiel uitvindt of geen gebruik maakt van de schaalvoordelen van het geheel van BOOR.
17. Doe recht aan de verschillen tussen de onderwijssectoren. Dat komt de menselijke maat ten goede. De drie onderwijssectoren binnen BOOR hebben een eigen
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identiteit, karakter en cultuur. De bestuurlijke inrichting
van BOOR moet daar recht aan doen. Bijvoorbeeld in de
portefeuilleverdeling van het college van bestuur, die niet
strijdig behoeft te zijn met de integrale verantwoordelijkheid van het college van bestuur voor het geheel. Door
een heldere verantwoordelijkheidsverdeling kan ook het
directe contact tussen het college van bestuur en de
scholen worden verbeterd en zo de afstand tussen het
bestuur en de werkvloer worden verkleind.
Deelvraag 10: Wat zijn de te onderscheiden rollen en
bevoegdheden van het college van bestuur en de interne
toezichthouder (in de huidige statuten het algemeen
bestuur)?
Het college van bestuur houdt zich volgens de statuten
bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering en de operationele
gang van zaken. Het algemeen bestuur heeft tot taak toezicht te houden op de werkzaamheden van het college van
bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de
stichting en fungeert als advies- en klankbordorgaan. Door
het ontbreken van een bestuursreglement zijn de taken en
bevoegdheden van zowel algemeen bestuur en college van
bestuur niet verder uitgewerkt.
Aanbevelingen
18. Implementeer de Codes ‘Goed Bestuur’ die voor de
brancheorganisaties zijn opgenomen. BOOR heeft deze
als lid van de PO- en VO-raad onderschreven.
19. Leg de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van het college van bestuur en het algemeen bestuur
vast in statuten en bestuursreglement. Immers het algemeen bestuur treedt in wezen op als een raad van toezicht, terwijl het college van bestuur de dagelijkse leiding
heeft.
20. Werk de informatie- en verantwoordingsverplichting
tussen algemeen bestuur (interne toezichthouder) en de
gemeenteraad bij reglement nader uit om duidelijkheid te
krijgen over welke punten en op basis van welke kaders
toezicht wordt gehouden (zie bijlage 11).
21. Stel ten behoeve van het algemeen bestuur als adviesorgaan voor de financiële onderwerpen een auditcommissie in. Hierin kunnen naast enkele leden van het
algemeen bestuur ook externe financiële deskundigen
zitting nemen. Neem in de het bestuursreglement op
hoe werving en selectie en het beoordelen van het
functioneren van de leden van bestuur is geregeld. Stel
voor het college van bestuur een driemanschap in met
de volgende portefeuilles: voortgezet onderwijs, primair
onderwijs, speciaal onderwijs/voorgezet speciaal
onderwijs, relatiemanagement, financiën, HRM en
huisvesting.
22. Combineer de portefeuille financiën met een inhoudelijke portefeuille, om alle leden van het college van bestuur voeling te laten houden met de onderwijspraktijk.

23. Laat het college van bestuur de relatie met de onderwijspraktijk actief onderhouden, ook buiten de lijnen van de
medezeggenschapsorganen.
24. Creëer binnen BOOR een cultuur van afspraak is afspraak, elkaar aanspreken, collegiale intervisie, openheid en kwetsbaarheid en checks and balances op alle
niveaus. Geef als college van bestuur en management
hierin het goede voorbeeld. Investeer daartoe in training
en coaching.
25. Evalueer een jaar na invoering van de voorstellen van de
commissie op welke wijze de adviezen geïmplementeerd
zijn en monitor het proces.
26. Creëer een bestuurs- en managementcultuur van
bescheidenheid en eenvoud. Wees dienstbaar aan het
primaire proces in de school.
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1. Inleiding
Voor de gemeente Rotterdam is het openbaar onderwijs
altijd een belangrijke zaak geweest. Niet alleen vanwege
de grondwettelijke plicht om te zorgen voor voldoende
openbaar onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, maar
vooral vanwege het feit dat de Rotterdamse bevolking rijk is
aan diversiteit en dat iedereen zich welkom moeten kunnen
voelen in het aangeboden onderwijs.
Sinds de verzelfstandiging in 2008 berust de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs binnen de gemeente
Rotterdam bij stichting Bestuur Openbaar Onderwijs
Rotterdam (hierna kortweg aangeduid als BOOR). Bij deze
verzelfstandiging werd door de gemeente aan BOOR een
bruidsschat van € 26 miljoen meegegeven. De afgelopen
jaren maakte het gemeentebestuur zich zorgen over de
bedrijfsvoering van BOOR en daarmee ook over de
continuïteit van deze stichting. Bij de behandeling van de
conceptjaarrekening 2011 van BOOR concludeerde het
college van B en W dat de stichting zich niet langer kan
veroorloven de begroting te overschrijden en een negatief
exploitatieresultaat te houden, omdat daarmee de
continuïteit van de stichting in het geding komt.
Bij de verzelfstandiging is afgesproken deze in 2012 te
evalueren. Het college van B en W heeft meermaals aangegeven dat de bedrijfsvoering van BOOR diende te worden
versterkt. Daarom heeft het college van B en W aan de gemeenteraad het voorstel gedaan de evaluatie met een jaar
te vervroegen. De gemeenteraad stemde daarmee in.
In maart 2012 verscheen de evaluatie over BOOR,
uitgevoerd door Bisnez Management (Van Lindenberg,
Van Doorn & Possel-Spoorenberg, 2012). De vier hoofdconclusies luiden:
• de onderlinge verwachtingen tussen gemeente en stichting
BOOR zijn onvoldoende geëxpliciteerd;
• het algemeen bestuur is onvoldoende als toezichthouder
opgetreden;
• het ontbreekt stichting BOOR aan executiekracht om
initiatieven inzake de bedrijfsvoering om te zetten in
daadwerkelijke resultaten;
• de interne sturing en beheersing biedt nadrukkelijk ruimte
voor verbetering.
Het algemeen bestuur van BOOR bevestigde de conclusie
dat onvoldoende toezicht was gehouden. Voor de betrokken
wethouders was het de vraag of het algemeen bestuur zich
in staat achtte om de noodzakelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering en het intern toezicht door te voeren. Dit leidde
tot het aftreden van de voorzitter van het algemeen bestuur,
waarop het vertrek van het voltallige algemeen bestuur
volgde. Het college van B en W zag zich vervolgens genoodzaakt een bewindvoerder bij BOOR aan te stellen.
Deze kreeg de opdracht mee om een nieuw algemeen
bestuur voor te dragen, te voorzien in versterking van het

college van bestuur en een statutenwijziging voor te bereiden. De verbetering van de bedrijfsvoering is leidraad voor
die opdracht. Daarnaast constateerde het college van B en
W dat de aandacht in de jaren na de verzelfstandiging van
BOOR te eenzijdig is uitgegaan naar het losmaken van de
band tussen de gemeente en BOOR en veel minder naar
het doordenken van de nieuwe relatie tussen gemeente en
het openbaar onderwijs. Om de vraag te beantwoorden op
welke wijze hieraan vorm te geven is, heeft het college van
B en W de commissie Governance Openbaar Onderwijs
ingesteld om een advies uit te brengen.
De problemen van het Rotterdamse openbaar onderwijs
staan niet op zichzelf. Meer gemeenten hebben ervaren
dat zij na het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs
binnen enkele jaren geconfronteerd werden met flinke
financiële tekorten, onder andere als gevolg van problemen
met de toezichthoudende rol van de gemeente op het
openbaar onderwijs. Recentelijk trokken de problemen bij
het onderwijsbestuur van Proloog (Leeuwarden) veel aandacht in de media. De wijze waarop de gemeente toezicht
zou moeten houden op het verzelfstandigde openbaar
onderwijs is daarom een vraag die niet alleen in Rotterdam
actueel is.

1.1 Opdracht en onderzoeksvragen
De opdracht van het gemeentebestuur aan deze commissie
is een advies te formuleren over de volgende vraag: op
welke manier kan de gemeente Rotterdam haar inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs vorm en
inhoud geven, rekening houdend met de zelfstandige positie
van het openbaar onderwijs? Aan deze vraag zijn tien deelvragen gekoppeld. De eerste zes vragen hebben betrekking
op de relatie tussen de gemeente en het openbaar
onderwijs:
1. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de ervaringen
die tot nu toe zijn opgedaan in de relatie tussen de gemeente en het verzelfstandigde openbaar onderwijs?
2. Op welke thema’s moet de gemeente willen sturen om in
de Rotterdamse context in voldoende mate kwalitatief
goed openbaar onderwijs te garanderen?
3. Hoe wordt de toegankelijkheid en pluriformiteit van het
openbaar onderwijs geborgd?
4. Wat zijn de gevolgen van de relatie tussen de gemeente
en het openbaar onderwijs voor de relatie van de
gemeente met het bijzonder onderwijs?
5. Hoe wordt het interne en het externe toezicht op het
openbaar onderwijs op elkaar afgestemd, mede in relatie
tot het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs?
6. Wat zijn de te onderscheiden rollen en bevoegdheden
voor de gemeenteraad, (leden van) het college van
B en W en (onderdelen van) de ambtelijke organisatie?
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De andere vier vragen betreffen de organisatie van het
openbaar onderwijs:
7. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de organisatie
van het openbaar onderwijs?
8. Hoe wordt de horizontale verantwoording ingericht en
hoe wordt de betrokkenheid van ouders, schoolleiders,
leerkrachten en samenwerkingspartners bij de vormgeving van het openbaar onderwijs in Rotterdam ingezet?
9. Op welke wijze wordt bestuurbaarheid van het openbaar
onderwijs vorm gegeven met het oog op de menselijke
maat?
10. Wat zijn de te onderscheiden rollen en bevoegdheden
van het college van bestuur en de interne toezichthouder (in de huidige statuten het algemeen bestuur)?

De commissie is ambtelijk vanuit de gemeente Rotterdam
ondersteund door:
• drs. Xandra de Vroom (beleidsadviseur directie
Jeugd & Onderwijs)
• drs. Rikkert den Hollander (beleidsadviseur directie
Jeugd & Onderwijs)
• Ben van Loon (directiesecretaris directie
Jeugd & Onderwijs)
• Karla Heinsmann (directiesecretaresse algemeen directeur
directie Jeugd & Onderwijs)
Daarnaast is er ook een inhoudelijke bijdrage aan het
rapport geleverd door:
• prof. mr. Pieter Huisman (hoogleraar onderwijsrecht)
• mr. drs. K. te Bos (juridische adviseur van Leeuwendaal
VOS/ABB)

1.2 Aanpak
1.4 Leeswijzer
Om de hoofdvraag en de bijbehorende deelvragen te
kunnen beantwoorden en een afgewogen advies te kunnen
formuleren heeft de commissie gebruik gemaakt van documenten- en literatuuronderzoek. Ook heeft de commissie
zich georiënteerd op de situatie in andere steden (zie bijlage
12). Daarnaast is er een reeks interviews afgenomen. De
commissie heeft gesproken met vertegenwoordigers vanuit
verschillende geledingen bij BOOR (college van bestuur, de
bewindvoerder, schooldirecteuren, bovenschoolsemanagers,
rectoren en het bestuursbureau) en andere betrokkenen
partijen zoals de fracties van de Rotterdamse gemeenteraad, betrokken wethouders, schoolbestuurders van het bijzonder onderwijs, ambtenaren en deskundige hoogleraren
op het gebied van onderwijsrecht, in totaal 55 personen. De
commissie heeft de bevindingen uit het documenten- en
literatuuronderzoek getoetst aan de bevindingen die zij
opgedaan heeft uit de interviews. Op basis hiervan zijn
conclusies verbonden aan de resultaten van het onderzoek,
die ten slotte uitmonden in enige aanbevelingen.

1.3 Samenstelling commissie
Het college van B & W heeft de tijdelijke adviescommissie
Governance Openbaar Onderwijs ingesteld en de volgende
commissieleden benoemd:
• mr. Job Cohen, voorzitter
• mr. Philip Geelkerken (directeur CAOP en voorzitter raad
van toezicht bij stichting Haagse Scholen)
• mr. drs. Jan M. de Vries (directeur MEE Nederland)
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Het rapport is opgebouwd uit drie delen. Het hoofdstuk
BOOR 2003-2012 beschrijft de geschiedenis van de verzelfstandiging van BOOR en de ontwikkelingen binnen BOOR
en gemeente op het gebied van bestuur, toezicht en financiën in de periode 2003-2012. Aan de orde komt verder het
beeld dat de commissie zich heeft gevormd van de wijze
waarop er ambtelijk en bestuurlijk met het BOOR-dossier is
omgegaan en van de inrichting van BOOR. Dit hoofdstuk
wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.
In het volgende hoofdstuk ligt de focus op de relatie tussen
het gemeentebestuur en het openbaar onderwijs in het
algemeen en op die met de stichting BOOR in het bijzonder.
Na een beschrijving van relevante wet- en regelgeving op
het gebied van het openbaar onderwijs, de financiering van
openbaar en bijzonder onderwijs en van belang zijnde
landelijke ontwikkelingen, worden de lessen voor de
Rotterdamse situatie getrokken en wordt afgesloten met
conclusies en aanbevelingen.
Het laatste hoofdstuk van het rapport gaat in op de
bestuurlijke schaal. Na een beschrijving van de landelijke
ontwikkelingen volgt een beoordeling daarvan ten behoeve
van de Rotterdamse situatie. Dit hoofdstuk wordt eveneens
afgesloten met conclusies en aanbevelingen.
Het rapport wordt afgesloten met een kort nawoord.

2. BOOR 2003-2012
In dit hoofdstuk wordt eerst de aanleiding voor het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs in Nederland beschreven en de weg van BOOR naar verzelfstandiging in
2008. Vervolgens komt de bestuurlijke en financiële situatie
van BOOR zowel voor als na de verzelfstandiging aan de
orde. Voor dit deel van het hoofdstuk is naast de genoemde
bronnen gebruik gemaakt van de informatie uit het rapport
Evaluatie Stichting BOOR van Bisnez Management (Lindenberg et al., 2012). Centraal staat de relatie tussen gemeente
en BOOR, met name het interne en externe toezicht en de
wijze waarop dit wordt uitgeoefend. Verder wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop het dossier BOOR
ambtelijk en bestuurlijk is geborgd, aan de bestuurlijke
organisatie van BOOR en de wijze waarop daar in de
praktijk inhoud aan werd gegeven.

2.1 Aanleiding voor verzelfstandigen openbaar onderwijs
Problemen in het onderwijs met leerlingen die een behoorlijke achterstand hadden en hierdoor achterop raakten,
waren aanleiding om vanaf het begin van de jaren negentig
van de vorige eeuw meer ruimte te geven aan de ontwikkeling van lokaal onderwijsbeleid. Gemeenten werden gestimuleerd om met schoolbesturen zogenaamde ‘horizontale
convenanten’ af te sluiten, waarin zij afspraken maakten
over een gezamenlijke inzet om de onderwijsachterstand
van bepaalde leerlingen te bestrijden (Oberon, 2006).
Door de ontwikkeling van lokaal onderwijsbeleid kwam
het gemeentebestuur in toenemende mate in een dubbelrol
te verkeren. Binnen het lokale forum was de gemeente
enerzijds vertegenwoordiger van het openbaar onderwijs en
tegelijkertijd ook gesprekspartner voor het gehele onderwijsveld inclusief het openbaar onderwijs. Anders gezegd, het
gemeentebestuur was het bevoegd gezag van de openbare
scholen en werd regievoerder met het oog op het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid.
Tussen februari 1993 en maart 1994 vond een serie
gesprekken plaats tussen het ministerie van Onderwijs en
de koepelorganisaties van het onderwijs in de badplaats
Scheveningen, het zogenaamde Schevenings Beraad.
Deze gesprekken zorgden voor draagvlak onder onderwijsbestuurders voor de door het toenmalige kabinet-Lubbers III
ingezette operatie tot deregulering, autonomievergroting en
decentralisatie in het onderwijs. Het doel was onder meer te

komen tot versterking van de rol van gemeenten voor het
ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid door:
• een regiefunctie voor de gemeente neer te leggen ten
aanzien van het onderwijsachterstandenbeleid en de
schoolbegeleiding;
• wettelijke competentie van Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA)1;
• aanpassing van de overschrijdingsregeling (toepassing
gelijkheidsbeginsel = gelijke gevallen in gelijke omstandigheden gelijk behandelen).
Aan het slot van dit beraad werd een akkoord gesloten dat
gemeenten de mogelijkheid gaf om via een gemeentelijke
verordening gericht gemeentelijk onderwijsbeleid te
financieren.
Van belang is de geest van het Schevenings Beraad. “De
schoolbesturen zullen in overleg met de gemeente (in die
volgorde) bevorderen dat op lokaal niveau een forum wordt
gevormd waarin zij met de gemeente overleg plegen over
het onderwijs en waarin de onderwerpen van gezamenlijk
belang worden besproken” (Oberon, 2005).
In het Schevenings Beraad werd het openbaar onderwijs de
ruimte gegeven zich te verzelfstandigen zodat de gemeente
zich vrij en gelijkwaardig (geen twee petten: bestuur van
openbaar onderwijs en gemeentebestuur) kon opstellen ten
opzichte van bijzonder én openbaar onderwijs.
De overschrijdingsregeling
Financieel zijn openbaar en bijzonder onderwijs al sinds de
Lager-onderwijswet uit 1920 door de overschrijdingsregeling
aan elkaar gelijkgesteld. De essentie van deze regeling is
dat wanneer de gemeente meer besteedt aan het openbaar
onderwijs dan zij aan rijksvergoeding ontvangt, het overschot automatisch dient te worden doorbetaald aan het bijzonder onderwijs in de betreffende gemeente. Deze
zogenaamde overschrijdingsregeling beperkt zich tot bepaalde personele- en exploitatiekosten en doet zo recht aan
de grondwettelijke bepaling dat het bijzonder primair onderwijs naar dezelfde maatstaf wordt bekostigd als het primair
openbaar onderwijs2. Deze financiële gelijkstelling heeft voor
gemeenten veel extra kosten met zich meegebracht.
Een ander uitvloeisel van het Schevenings Beraad is de invoering van de materiële financiële gelijkstelling van scholen
per 1 januari 1997. Op grond hiervan kan de gemeente voor
haar openbare scholen buiten de overschrijdingsregeling om
voorzieningen treffen, als zij andere scholen in de gemeente

1) Met de invoering van de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) per 1 augustus 1998 is het voormalige onderwijsvoorrangsbeleid een
taak geworden voor gemeenten. Het onderwijsachterstandenbeleid moest in samenwerking met de schoolbesturen op lokaal niveau worden ontwikkeld en
uitgevoerd. Het Kabinet Balkenende II legde vanaf augustus 2006 de verantwoordelijkheid weer bij de scholen.
2) Artikel 23, lid 7 van de Grondwet.
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die in dezelfde omstandigheden verkeren ook een recht op
vergoeding van die voorziening toekent. De gemeente dient
dan een verordening vast te stellen.3 Dit geldt ook voor de
bijdragen van de gemeenten die buiten de overschrijdingsregeling vallen, zoals de uitgaven voor administratie, bestuur
en beheer (ABB-kosten).

2.2 De weg naar verzelfstandiging
Sinds 1994 werd het openbaar onderwijs in Rotterdam
bestuurd door een bestuurscommissie. Deze commissie
stuurde de dienst Openbaar Onderwijs (dOO) en het bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam aan (Verordening Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, 1994, 1998
en 2003).4 Het bevoegd gezag lag nog wel bij het gemeentebestuur, maar met de keuze voor een bestuurscommissie
was de eerste stap naar verzelfstandiging gezet. Inhoudelijk
was er in de praktijk al enige afstand. Financieel was die
afstand er echter niet. De dOO maakte als ambtelijke dienst
onderdeel uit van de gemeentelijke begroting.
In de jaren 2003-2008 lag de focus van het gemeentebestuur op de verzelfstandiging van BOOR/dOO. In de
argumenten om BOOR te verzelfstandigen speelde enerzijds het punt van de dubbele pet een rol. De positie van het
openbaar en het bijzonder onderwijs was niet gelijkwaardig
zolang de dOO onderdeel uitmaakte van de gemeente. Anderzijds waren er financiële argumenten, de ABB-kosten van
BOOR/dOO kostten de gemeente jaarlijks € 7 miljoen, een
bedrag dat het college van B en W liever wilde inzetten voor
algemene onderwijsdoeleinden.
In 2003 en 2004 ging de discussie in raadscommissie en
gemeenteraad vooral over de vraag wat de financiële consequenties voor de gemeente zouden zijn als tot verzelfstandiging overgegaan zou worden. Onderzoek hiernaar door de
Servicedienst van de Gemeente Rotterdam leverde op dat
verzelfstandiging van BOOR, vóórdat een proces van kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de bedrijfsvoering was
afgerond, tot aanzienlijke meerkosten voor de gemeente zou
leiden.5 De dienstverlening van de dOO, met name op het
gebied van de financiën voldeed niet. Verschillende fracties
(LR, VVD en D66) hadden bovendien twijfels over de kwaliteit van de dienstverlening aan de scholen.6

De routekaart
Naar aanleiding van het onderzoek van de Servicedienst
besloot de gemeenteraad eind 2004 het college van B en W
om een routekaart te vragen op basis waarvan BOOR/dOO
kon worden verzelfstandigd. Begin 2005 werd de routekaart
zonder hoofdelijke stemming door de gemeenteraad aangenomen.7 Met de routekaart werd het besluit om BOOR/dOO
te verzelfstandigen opgesplitst in drie fasen: de positiebepaling, de koersbepaling en de uitvoering. In de eerste
fase werd de positie van de gemeente en van BOOR
bepaald door een inventarisatie van knelpunten, inclusief
mogelijke oplossingsscenario’s. De belangrijkste knelpunten
waren: de financiële positie van dOO; verhouding
kosten/kwaliteit dienstverlening; de overschrijdingsregeling;
gedwongen winkelnering BOOR/dOO en de relatie BOORgemeente in termen van verplichtingen.
In de koersbepaling ging het college van B en W nader in op
de verschillende opties voor verzelfstandiging en de voor- en
nadelen van elke optie.8 De koersbepaling werd begin 2006
afgesloten met het gemeentelijk “principebesluit” tot verzelfstandiging.9, 10 In de laatste fase van de routekaart werd het
uitvoeringsplan voor verzelfstandiging opgesteld en uitgevoerd. In het plan waren drie ijkmomenten opgenomen. Het
eerste ijkmoment vond plaats in november 2006 en had
vooral tot onderwerp de vraag hoe de financiële consequenties van de verzelfstandiging verwerkt zouden worden in
de gemeentebegroting 2007. In deze periode zijn diverse
onderzoeken uitgevoerd in verband met de financiële situatie van BOOR (Wingelaar & Van Genderen, 2005; Deloitte,
2006 en 2007). Ook werd in deze periode naar aanleiding
van de in het voorjaar van 2006 aangenomen motie Fähmel
en Kriens onderzoek gedaan naar het marktaandeel BOOR
(Van der Veen & Felix, 2006). In de periode van het tweede
ijkmoment werd het financieel kader verzelfstandiging openbaar onderwijs vastgesteld.11 Bovendien werd afgesproken
om ‘educational governance’ op te nemen in het strategisch
beleidsplan, waarmee de borging van kwaliteit en toegankelijkheid zou worden gerealiseerd. Ook werden de conceptstatuten besproken. Het derde ijkmoment in november 2007
is gebruikt om het strategisch beleidsplan te bespreken en
de Verordening BOOR 2003 per 31-12-2007 in te trekken.

3) Artikel 141 WPO; artikel 135 WEC; artikel 96h WVO.
4) Artikel 82 GW in 1994 en artikel 83 GW in 1998.
5) Servicedienst gemeente Rotterdam, Eindrapport dienst Openbaar Onderwijs Inkooprelatie en verzelfstandiging, oktober 2003.
6) Moties De Waal en Van Houts uit 2003.
7) Brief van 17 december 2004 van college van B en W aan gemeenteraad over routekaart; notulen gemeenteraad van 3 februari 2005.
8) Notitie. Vier opties voor BOOR/dOO. Opdrachtnemer onbekend, juli 2005.
9) Brief van 10 januari 2006 van het college van B en W aan de gemeenteraad over het principebesluit tot verzelfstandiging openbaar onderwijs Rotterdam,
notulen gemeenteraad 16 februari 2006.
10) Gekozen werd voor een verzelfstandiging van de dOO in een aan BOOR gelieerde stichting Prosco. BOOR-scholen waren verplicht bij deze stichting in te
kopen. Prosco bood haar diensten ook aan derden aan.
11) Verslag commissie JOCS van 30 mei 2007.
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Laatste moties en discussies
In de aanloop naar de feitelijke verzelfstandiging nam de
gemeenteraad enkele moties aan met de bedoeling de
toezichthoudende taak van de gemeente op een verzelfstandigd openbaar onderwijs te versterken (motie Celik
‘Evaluatie verzelfstandiging openbaar onderwijs’ en motie
Celik ‘Tweede ijkmoment n.a.v. principebesluit verzelfstandiging BOOR/dOO’, beide uit 2007). Het college van B en W
deed deze moties af door bepalingen in de statuten te laten
opnemen:
• Het college van bestuur van BOOR diende eens in de vijf
jaar een strategisch beleidsplan vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierin werd
aangegeven op welke wijze de wezenskenmerken van
BOOR en de ouderbetrokkenheid werden ingevuld.
• In 2010 zou de verzelfstandiging tussentijds zou worden
geëvalueerd. Uit deze evaluatie zou ontbinding van de
stichting door de gemeenteraad kunnen voortvloeien.
De discussie in de gemeenteraad ging verder vooral over de
betrokkenheid van de gemeenteraad tijdens het hele proces
tot aan de verzelfstandiging (CDA)12 en de resterende wettelijke taken van de gemeentelijke overheid na de verzelfstandiging (PvdA, VVD, CDA en GL).13
Tijdens het slotdebat bleken met name enkele leden van de
PvdA-fractie niet overtuigd te zijn van de voordelen van de
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Rotterdam.
Zij vonden dat het openbaar onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de gemeente moest blijven vallen en waren
tegen verzelfstandiging. Alleen een gemeentelijk openbaar
onderwijs zou naar hun overtuiging de wezenskenmerken
van het openbaar onderwijs kunnen borgen.
De gemeenteraad ging na een lang proces in de vergadering van 20 december 2007 akkoord met de oprichting van
stichting BOOR. Twee leden van de PvdA-fractie stemden
tegen. De dOO ging over in een nieuwe, verzelfstandigde
stichting Prosco. Hiermee was de verzelfstandiging van
het openbaar onderwijs in Rotterdam per 1 januari 2008
een feit.

2.3 De bestuurlijke en financiële situatie van
BOOR voor de verzelfstandiging
Intern toezicht
In 2003 kreeg de bestuurscommissie BOOR via de
Verordening Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam 2003
de volgende bevoegdheden: het voordragen voor benoeming, schorsing en ontslag van een algemeen directeur en
een directeur van dienst aan het college van B en W; het
vaststellen van meerjarenplannen; het opstellen van
ontwerpbegroting, jaarplan, jaarrekening en jaarverslag en
het zorgen voor controle op geldelijk beheer.
Het idee was dat de bestuurscommissie op hoofdlijnen zou
besturen en de directie zou adviseren (Bakker, De Cloe,
Schoenmakers & De Zwart, 2002). Uit de verslagen van
de bestuursvergaderingen blijkt dat leden van de bestuurscommissie zich meerdere malen beklaagden over het feit
dat zij zich teveel met details bezig hielden in plaats van
te sturen op hoofdlijnen.14 De commissie besprak en stelde
de verplichte jaarstukken vast en bood ze in ieder geval de
eerste jaren aan de gemeente aan. Een ambtenaar woonde
de eerste jaren de vergaderingen bij. Deze door het college
van B en W aangewezen ambtenaar was volgens de
verordening gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.
Vanaf 2005 is er tijdens de vergaderingen geen vertegenwoordigende ambtenaar meer aanwezig. De reden hiervoor
is dat gemeenteambtenaren vanwege mogelijke belangenverstrengeling geen zitting meer mochten hebben in
besturen en raden van toezicht.15
Extern toezicht inclusief de rol van de gemeenteraad en
het college van B en W
De Verordening BOOR 2003 heeft geen fundamentele
wijzigingen tot gevolg gehad voor het externe toezicht. In de
verhouding tussen BOOR en de gemeente veranderde niets,
met uitzondering van de aanpassing van de statuten vanwege het inmiddels bij alle gemeenten ingevoerde duale
stelsel. De bevoegdheid om de begroting, jaarrekening en
het jaarverslag van BOOR vast te stellen werd vanaf 2003
bij het college van B en W gelegd in plaats van bij de gemeenteraad. De verordening stelt dat de gemeenteraad nog
wel zeggenschap heeft over de besluitvorming ten aanzien
van de stichting, omzetting en opheffing van scholen, evenals over de benoeming en het ontslag van directie- en bestuursleden.

12) Zie onder andere motie Erdal, 2006.
13) Motie van de genoemde partijen hierover uit 2007.
14) Verslagen Bestuurscommissie BOOR september 2006 en maart 2007.
15) Het Rekenkamerrapport Besturen in veelvoud uit 2002. Aanbevelingen zijn overgenomen door het college van B en W.
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Uit de verslagen van vergaderingen van gemeenteraad en
commissie blijkt dat conform de verordening de gemeenteraad leden van de bestuurscommissie heeft benoemd en de
conceptstatuten van stichting BOOR heeft besproken en
vastgesteld.16 Het gemeentebestuur stelde de jaarrekeningen en begrotingen vast als onderdeel van de gemeentelijke
begroting en rekening. Jaarverslagen behoeven volgens de
statuten niet te worden vastgesteld.
De financiële situatie BOOR voor de verzelfstandiging
Voor de verzelfstandiging per 1 januari 2008 beschikte
BOOR nauwelijks over eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit algemene- en bestemmingsreserves. De
voorzieningen op de balans bedroegen ruim € 40 miljoen.
Zij bestonden uit geoormerkte rijksgelden en bedrijfseconomisch noodzakelijk geachte voorzieningen. Tot de
verzelfstandiging was de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage
aan BOOR € 7,1 miljoen als aanvulling op de rijksfinanciering (de zogenaamde tekortfinanciering).

2.4 De bestuurlijke en financiële situatie van
BOOR na de verzelfstandiging
Intern toezicht
De Verordening Bestuur Openbaar Onderwijs 2003 is begin
2008 buiten werking gesteld met de oprichting van de Stichting BOOR. In de statuten van de stichting zijn de taken en
bevoegdheden van het bestuur van BOOR en de gemeente
opgenomen. Het was een wens van BOOR om de stichting
na de verzelfstandiging te besturen via een raad van toezicht, maar de wet voorzag op dat moment nog niet in een
dergelijke optie. Daarom werd er gekozen voor een algemeen bestuur en een college van bestuur. Het college van
bestuur hield zich volgens de statuten (artikel 5, lid 2) bezig
met de dagelijkse bedrijfsvoering en de operationele gang
van zaken. Het algemeen bestuur heeft tot taak toezicht te
houden op de werkzaamheden van het college van bestuur
en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en
fungeerde als advies- en klankbordorgaan.

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 7,1 miljoen aan
BOOR wordt vanaf 2008 gestopt en de stichting ontvangt
eenmalig een bruidsschat van € 26,05 miljoen, met ingang
van 2008 uit te betalen in drie jaarlijkse tranches van € 7,1
miljoen en een laatste tranche van € 4,75 miljoen.
Deze bruidsschat is bedoeld om het weerstandsvermogen
(de vrij besteedbare reserves) met een bedrag van € 19,0
miljoen te versterken door de vrijval van kosten voor
administratie, bestuur en beheer (ABB) toe te voegen aan
de reserves.17 Een bedrag van € 7,05 miljoen (€ 26,05
minus € 19 miljoen) is bestemd om de passiva balanspost
voorzieningen18 te verhogen.
Om het gewenste weerstandsvermogen van Stichting
BOOR vast te stellen zijn er in aanloop naar de verzelfstandiging, onder andere door Deloitte, diverse onderzoeken
gedaan naar het risicoprofiel dat de hoogte van de bruidsschat bepaalde (Wingelaar & Van Genderen 2005). Uit de
onderzoeken bleek dat de bruidsschat diende te worden
vastgesteld op een bedrag tussen € 24,7 en € 28,5 miljoen.
Onder andere het risico op daling van het leerlingenaantal
(waarbij de formatie nog niet is bijgesteld) was een
belangrijke factor.

16) O.a. notulen van de raadsvergadering van 14 juni 2007, van 20 december 2007, verslag van de commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur van 30 mei 2007.
17) Volgens de bruidsschatregeling mag een bruidsschat niet direct aan de reserves worden toegevoegd, maar moet deze worden besteed aan ABB-kosten.
Doordat de bruidsschat ingezet wordt voor dekking van de exploitatielasten ontstaat er een positief exploitatieresultaat. Het positief exploitatieresultaat kan
worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.
18) Een voorziening is het vermogensbestanddeel dat bestemd is voor het opvangen van specifiek te benoemen bedrijfseconomisch risico’s.
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Verdeling van bevoegdheden volgens de statuten van stichting BOOR per 1 januari 2008.
College van bestuur

Algemeen Bestuur

Bestuur
(college van bestuur
en algemeen bestuur
gezamenlijk)

Gemeenteraad

Over de leden van
het college van
bestuur
(artikel 6 en 7)

Stelt profielschets
nieuwe leden op,
draagt voor benoeming voor en kan
schorsen

Benoemt, kan schorsing door algemeen
bestuur ongedaan
maken en kan
ontslaan

Over de leden van
het algemeen bestuur
(artikel 15)

Stelt profielschets
nieuwe leden op

Benoemt en kan
vertrouwen opzeggen
(met ontslag als
gevolg)

Over het strategisch
beleidsplan
(artikel 19)

Stelt het maximaal
één keer per vijf jaar
op

Over de begroting
(artikel 19)

Stelt het op

Over de jaarrekening Stelt het op
(artikel 20)

Stelt het vast

Keurt het goed of af

Geeft aanwijzing over
opzet, inrichting en
detailniveau

Stelt het vast

Keurt het goed of af

Wijst de accountant
aan die onderzoek
doet

Stelt het vast en
ondertekent

Ontvangt de accountantsverklaring en
keurt jaarrekening
goed of af

Ondertekent het

Keurt het goed of af

Over het jaarverslag
(artikel 20)
Over de statuten
(artikel 21)

Over de Stichting
BOOR
(artikel 23)

Kan voorstel doen om
statuten te wijzigen

College van B en W

Keurt voorstel goed
of af

Kan stichting
ontbinden, behoeft
wel goedkeuring van
gemeenteraad

Kan stichting ontbinden na overleg met
algemeen bestuur

Over de bezoldiging
van het algemeen
bestuur (artikel 15)

Stelt de bezoldiging
vast

Over de interimbestuurder bij
ontstentenis of belet
van het algemeen
bestuur (artikel 16)

Wijst de interimbestuurder aan
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In het rapport Evaluatie Stichting BOOR (Van Lindenberg et
al., 2012) wordt het functioneren van het algemeen bestuur
tegen het licht gehouden. Geconstateerd werd dat er geen
functioneringsgesprekken met de leden van het college van
bestuur zijn gevoerd en dat er geen profielschetsen voor
nieuwe leden voor het college van bestuur en algemeen
bestuur werden opgesteld. In het algemeen bestuur was
geen lid opgenomen met financiële expertise. In de statuten
was vastgelegd dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het algemeen bestuur uitgewerkt zouden
worden in een bestuursreglement.19 Dit document is sinds
2007 in ontwikkeling en is uiteindelijk niet verschenen. Door
het ontbreken van sturingsinformatie kon het toezicht niet
adequaat uitgevoerd worden. Deze sturingsinformatie moest
worden geleverd door Prosco, het administratiekantoor dat
na de verzelfstandiging van BOOR was opgericht. Prosco
functioneerde echter niet toereikend.
Extern toezicht inclusief de rol van de gemeenteraad en
het college van B en W
In de statuten van de stichting BOOR zijn de wettelijk voorgeschreven toezichthoudende taken en bevoegdheden van
de gemeente opgenomen. Wijziging van de statuten moet
ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
De gemeenteraad is bevoegd de stichting om gewichtige
redenen en na overleg met het algemeen bestuur te ontbinden. Zoals uit voorgaand overzicht blijkt, heeft het college
van B en W beperkte bevoegdheden op het gebied van de
bezoldiging van het algemeen bestuur en het aanwijzen
van een bewindvoerder bij ontstentenis of belet van het
algemeen bestuur. De gemeenteraad keurt begroting, jaarrekening en jaarverslag jaarlijks goed, maar stelt deze niet
langer vast. Dat is vanaf 1 januari 2008 de verantwoordelijkheid van het bestuur van BOOR.20 Naar aanleiding van
moties van de gemeenteraad zijn er aanvullende bepalingen
in de statuten opgenomen die het toezicht door de gemeente nader invullen. Het gaat dan om eenmaal in de
vijf jaar een strategisch beleidsplan ter goedkeuring aan
de gemeenteraad voor te leggen. Ook is de verplichting

opgenomen om in 2010 een tussentijdse evaluatie te
houden. De uitkomsten hiervan kunnen volgens de bepaling
in de statuten aanleiding geven de stichting te ontbinden.
De begroting en jaarrekening werden vastgesteld, maar
kwamen vanwege de late aanlevering door BOOR vaak met
grote vertraging op de agenda van de gemeenteraad21. De
begroting dient volgens de statuten in november van het jaar
voorafgaand aan het begrotingsjaar te worden opgesteld. Zo
is de begroting 2012 pas in juli 2012 ingediend. Stichting
BOOR leverde ook de voorgaande begrotingen steeds te
laat in. De gemeenteraad werd door het college van B en W
ingelicht over de late aanlevering en de stichting is daar ook
ambtelijk en bestuurlijk op aangesproken.22 De jaarrekeningen en begrotingen van de stichting zijn vanaf 2008
alle besproken en goedgekeurd door de gemeenteraad (zie
bijlage 1). De bespreking van jaarverslagen in verband met
het bewaken en versterken van de identiteit van het openbaar onderwijs vond niet plaats.
In de praktijk is er weinig met de aanvullende bepalingen
gedaan:
• Het strategisch beleidsplan 2008-2012 is eind december
2007 in de commissie Jeugd Onderwijs en Cultuur besproken23, maar is naderhand geen onderwerp van gesprek
meer geweest tussen gemeente en het bestuur van
BOOR.
• BOOR voerde in 2010 de tussentijdse evaluatie uit 2010.
Het betreft een evaluatie van onder meer de bestuurlijkjuridische verhouding met de gemeente, de bruidsschat en
de kwaliteit van het onderwijs, terwijl de wezenskenmerken
van het openbaar onderwijs niet aan de orde komt. Over
de evaluatie is ambtelijk contact geweest. Alleen innovatieve projecten werden beschreven en verder werd vooral
aangedrongen om zo snel mogelijk over te gaan op een
raad van toezicht-model.24 Sanctiemaatregelen naar
aanleiding van de evaluatie zijn niet ter sprake gekomen.

19) Voor het college van bestuur was het vaststellen van een dergelijk reglement niet als plicht maar als mogelijkheid opgenomen in de statuten.
20) Statuten stichting BOOR, artikel 14.1, 19.3 en 20.5.
21) De begroting 2008 is behandeld in commissie JOCS van 27 mei 2009, nooit vastgesteld door gemeenteraad. Het jaarverslag en de jaarrekening 2008 zijn
op 3 februari 2010 behandeld in commissie JOCS en op 18 februari 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting 2009 is op 27 mei 2009 besproken in commissie JOCS en op 25 juni 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het jaarverslag en de jaarrekening 2009 zijn op 16 juni 2011 besproken in
commissie BVM en op 23 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Het jaarverslag was al in de zomer van 2010 aangeleverd aan de gemeente, maar
vanwege een financiële claim van BOOR in verband met reorganisatiekosten niet eerder vastgesteld. Deze reorganisatie was voorwaarde voor de verzelfstandiging en hiervoor had het gemeentebestuur middelen ter beschikking gesteld. Het jaarplan en de begroting 2010 zijn op 18 februari 2010 vastgesteld
door de gemeenteraad. Voor zover na te gaan zijn deze niet besproken in commissie JOCS of BVM. De Tussentijdse Evaluatie is op 3 februari 2010 behandeld in de commissie JOCS. Het jaarverslag en de jaarrekening 2010 zijn op 16 juni 2011 besproken in commissie BVM en op 23 juni 2011 vastgesteld
door de gemeenteraad. De begroting 2011 is op 16 juni 2011 besproken in commissie BVM en op 23 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Het
jaarverslag en jaarrekening 2011 zijn op 31 augustus 2012 aangeboden aan de commissie Bestuur Veiligheid en Middelen en aan de commissie Jeugd,
Onderwijs, Cultuur en Sport.
22) Zie de brieven van wethouder JGO aan de commissie JOC van 19 juni 2008, mei 2009, aan de commissie JOCS van 6 december 2010en aan de commissie
MSVP van 15 november 2010. Op 6 december 2010 heeft hierover een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder en voorzitter van het college van bestuur.
23) Verslag commissie JOC, 5 december 2007.
24) Op 16 november 2009 is er een email van de gemeente aan BOOR met de ultieme deadline voor de evaluatie. Op 24 november 2009 is er een email naar
BOOR met een kritische ambtelijke reactie op de concept evaluatie. Op 1 december 2009 is er ambtelijk overleg met BOOR over de evaluatie. De evaluatie is
op 3 februari 2010 behandeld in de commissie JOC.
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Uit de gesprekken is gebleken dat de gemeenteraad veel
belangstelling heeft voor de kwaliteit van het onderwijs.
Maar de kwaliteit van het onderwijs is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van het bestuur van BOOR, terwijl de
Inspectie van het Onderwijs hier toezicht op houdt. De gemeenteraad kan slechts sturen in de vorm van metatoezicht
op het bestuur van BOOR.
Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat het gemeentebestuur wil kunnen sturen op de financiën. Uiteindelijk is
de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van
voldoende openbaar onderwijs en daarmee ook financieel
verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs.
Het gemeentebestuur voelde zich verantwoordelijk voor
de wettelijke taak om in voldoende openbaar onderwijs te
voorzien. Door de verzelfstandiging kwam de gemeente
meer op afstand te staan. Daarbij kwam dat de verwachtingen van het gemeentebestuur en BOOR over het toezicht
uiteen liepen. De stichting wilde de gemeente zoveel
mogelijk op afstand hebben en invulling geven aan haar
eigenstandige positie, terwijl de gemeente op dezelfde voet
voortging als voor de verzelfstandiging. Op ambtelijk niveau
vond er regelmatig afstemming plaats met de controller van
de stichting. Deze werkwijze van de gemeente kan volgens
Bisnez Management getypeerd worden als een voortzetting
van de benadering van de stichting zoals deze voor de verzelfstandiging gebruikelijk was (Lindenberg et al., 2012). In
de verzelfstandigingsovereenkomst is in artikel 12 een bepaling opgenomen dat de gemeente voor het beheer van haar
belang in de stichting als een deelneming regels opstelt volgens het beleidskader Verzelfstandiging (2006). Het college
van B en W heeft hier niet naar gehandeld. Er zijn geen
regels opgesteld, behoudens het financieel kader bij de
verzelfstandiging openbaar onderwijs 25 en het reeds
bestaande toetsingskader van de P&C.
Er was geen dialoog tussen gemeentebestuur en BOOR
over het gevoerde beleid van de stichting noch over de
bewaking en bevordering van de wezenskenmerken van het
openbaar onderwijs. Hierover moest wel in het jaarverslag
gerapporteerd worden.
De financiële situatie van BOOR na de verzelfstandiging
De jaarstukken werden te laat ingediend, maar gaven het
gemeentebestuur tot de begroting 2010 en daarna de
jaarrekening 2010 nog geen aanleiding tot grote zorg. De
jaarrekening 2008 liet winst zien. Het negatieve resultaat in
2009 was niet volgens verwachting, maar nog niet alarmerend. De ingediende begroting 2010 liet een tekort zien.

Deze begroting is in eerste instantie niet door de gemeente
geaccepteerd en is nadien zo aangepast dat deze sluitend
zou zijn. De jaarrekeningen 2009 en 2010 en de begroting
2011 zijn gelijktijdig behandeld in de gemeenteraad van juni
2011 en leidden uiteindelijk op voorstel van het college van
B en W tot een vervroegde evaluatie van de bedrijfsvoering.
In de periode 2008 t/m 2010 is het weerstandsvermogen
ongeveer gelijk gebleven. Dit betekent dat de bruidsschat
van € 26,05 miljoen niet geresulteerd heeft in een toename
van het weerstandsvermogen. Hier zijn twee oorzaken voor:
• De jaarlijkse bruidsschattranche is deels ingezet om het
stopzetten van de tekortfinanciering te compenseren.
• Het overige deel van de bruidsschat is ingezet om niet
begrote lasten op te vangen. Dat is conform de functie van
het weerstandsvermogen.
Overigens werd de bruidsschat wel ingezet voor ABB-kosten
maar dat leidde niet tot vrijval en toevoeging aan het eigen
vermogen. De jaarrekeningen waarin dit is vastgelegd, zijn
voorzien van een accountantsverklaring.
Het beleidskader Deelnemingen
Nadat in maart 2011 geconstateerd is dat het weerstandsvermogen niet toenam, heeft het college van B en W ervoor
gekozen om het nieuwe beleidskader Deelnemingen 20112014 (zie bijlage 4) van toepassing te verklaren, waarbij de
wethouder financiën primair verantwoordelijk is. Het kader
biedt het college van B en W meer mogelijkheden om te
sturen.26 Het beleidskader stelt onder meer: “Om de
publieke en financiële belangen van de gemeente bij de
stichting goed te kunnen behartigen wordt waar nodig […]
geregeld dat het college:
a. de leden van de directie en de raad van toezicht kan
benoemen, schorsen en ontslaan;
b. het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur/directie
en raad van toezicht en de individuele bezoldiging van de
raad van bestuur vaststelt;
c. een goedkeuringsrecht heeft voor de (meerjaren) begroting- en jaarrekening, beleidsplannen, andere belangrijke
financiële besluiten statutenwijziging en ontbinding;
d. de accountant benoemt;
e. de bestemming van het (positief) liquidatiesaldo vaststelt.”
In het nieuwe beleidskader (de opvolger van het beleidskader Verzelfstandiging van 2006, zie hiervoor) zijn criteria
opgenomen waaraan jaarverslagen van instellingen worden
getoetst.
De begroting van stichting BOOR is tot op heden niet in
evenwicht, waardoor de stichting nog meer inteert op het

25) Zie brief over financieel kader verzelfstandiging openbaar onderwijs van wethouder JGO aan commissie JOC van 23 mei 2007.
26) Bij de herijking van het beleidskader deelnemingen in 2011 is afgesproken het kader zoveel mogelijk aan te passen aan stichtingen.
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plan op.

eigen vermogen. Vanaf de begroting 2010 zijn er wel
maatregelen aangekondigd die echter niet geleid hebben tot
verbetering van het resultaat. De stichting leed in 2011 een
verlies van € 14,4 miljoen. Het gevolg daarvan is dat in de
jaarrekening 2011 het weerstandsvermogen afneemt tot
€ 23,5 miljoen. Het saldo bestemmingsreserves ter hoogte
van € 23,5 miljoen is toegevoegd aan de algemene reserve,
omdat is geconstateerd dat er geen specifieke bestemming
aan deze bestemmingsreserves is toegekend. Dit is ook
door de accountant goedgekeurd. Op grond hiervan heeft
BOOR ultimo 2011 een weerstandsvermogen van € 23,5
miljoen. Dat is een te laag niveau voor de lange termijn. 27

Ontwikkeling van de reserves en voorzieningen van stichting BOOR in de periode 2007-2011
eindbalans
2007

rek
2008

rek
2009

rek
2010

rek
2011

Algemene Reserve, weerstandsvermogen
Bestemmingsreserves, beperkte
bestedingsmogelijkheid
Voorzieningen

0,0
0,0

15,1
26,7

14,9
23,3

11,8
23,3

23,5
0,0

47,0

4,9

6,0

6,7

3,1

Totaal

47,0

46,7

44,2

41,7

26,7

* € 1 miljoen

In het oordeel van de accountant bij de jaarrekening 2011 is
een beperking inzake de getrouwheid en een oordeelsonthouding inzake de financiële rechtmatigheid opgenomen.
De beperking inzake de getrouwheid bestaat uit onzekerheid
tussen de 3 en 10 % van het lastentotaal. Dit wordt met
name veroorzaakt door lopende huisvestingsprojecten. De
oordeelsonthouding financiële rechtmatigheid betekent dat
de onzekerheid in de controle groter is dan 10%. De accountant kon geen oordeel geven over de rechtmatigheid.
De begroting 2012 en meerjarenraming 2012-2015 laat een
tekort zien van € 1,5 miljoen in 2012, een positief saldo van
€ 1 miljoen in 2013 en in 2014 en 2015 positieve saldi van
€ 3,1 miljoen. In de begroting is niet taakstellend opgenomen hoe het tekort in 2011 en 2012 omgezet kan worden
in overschotten vanaf 2013. Hiermee kan het weerstandsvermogen worden versterkt. Het college van B en W heeft
besloten om dit als voorwaarde voor goedkeuring van de
begroting voor te stellen aan de gemeenteraad. Tevens
is opdracht gegeven aan de bewindvoerder om de bezuinigingsmaatregelen uit te werken en op te nemen in zijn
rapportages. De bewindvoerder stelt hiervoor een separaat

27) Tweede rapportage bewindvoerder Stichting BOOR, 24 augustus 2012, pagina 5.
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2.5 De ambtelijke en bestuurlijke borging van
het dossier BOOR
Ambtelijke borging
De verzelfstandiging van BOOR werd ambtelijk voorbereid in
de stuurgroep Principebesluit Verzelfstandiging BOOR/dOO.
Binnen deze stuurgroep waren ambtenaren vertegenwoordigd van verschillende afdelingen van de bestuursdienst
(directie Middelen en Controle & afdeling Economie, Werk &
Onderwijs) en vanuit BOOR. Voorafgaand aan de verzelfstandiging is van de kant van de gemeente nauwelijks
nagedacht over de positionering van het dossier openbaar
onderwijs binnen de gemeentelijke organisatie. Dat wil
zeggen over het opnieuw invullen van de relatie tussen
gemeente en het verzelfstandigde openbaar onderwijs en de
nadere uitwerking van de Verzelfstandigingsovereenkomst.
Na de verzelfstandiging is er discussie ontstaan over de
positionering van het dossier BOOR binnen de ambtelijke
organisatie. De bestuursdienst was van mening dat het
dossier BOOR thuishoorde bij de dienst Jeugd, Onderwijs
en Samenleving (JOS). De directie van dienst JOS was van
mening dat het beter zou zijn om de toezichthoudende rol
op het openbaar onderwijs belegd te houden bij de bestuursdienst. De verantwoordelijke wethouder deelde deze
zienswijze, waardoor het dossier bij de bestuursdienst bleef.
Vanuit deze tak vond in de jaren na de verzelfstandiging
ambtelijk regelmatig afstemming plaats met de controller
van BOOR en werd er regelmatig (ambtelijk en bestuurlijk)
gerappelleerd op het te lang uitblijven van de jaarstukken.28
Geconstateerd kan worden dat de werkwijze van de
gemeente niet veranderde ten opzichte van die van voor
de verzelfstandiging (Lindenberg et al., 2012). De bij de
verzelfstandiging gemaakte afspraken bij de verzelfstandiging om de overeenkomst nader uit te werken is
echter niet opgepakt.

verantwoordelijkheid hebben gedragen voor het dossier.
In een brief van 22 maart 2011 van het college van B en W
aan de gemeenteraad wordt gesteld dat de stichting BOOR
vanaf 2008 onder de ‘deelnemingen’ valt. Dat is in overeenstemming met de Verzelfstandigingsovereenkomst, maar
daar is, als eerder opgemerkt, pas in 2011 gevolg aan
gegeven.
Begin 2011 constateerde het college van B & W op grond
van de jaarrekening 2010 dat het niet goed ging met de bedrijfsvoering van BOOR. Vanaf dat moment is onder leiding
van de wethouder financiën actief het beleidskader Deelnemingen toegepast om normatieve uitspaken te kunnen doen
over de bedrijfsvoering van BOOR. Het dossier BOOR werd
‘gesplitst’ in twee aandachtsvelden. De wethouder Financiën, Bestuur & Organisatie en Volksgezondheid richtte de
aandacht vanaf dat moment op de bedrijfsvoeringskant van
de organisatie van BOOR zodat de wethouder Onderwijs,
Jeugd en Gezin de aandacht kon richten op zijn inhoudelijke
rol (onderwijsbeleid) ten opzichte van BOOR. Het dossier
BOOR had vanaf dat moment twee verantwoordelijke
wethouders.

2.6 De huidige structuur van BOOR
Anno 2012 heeft stichting BOOR in totaal 85 scholen in het
openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.
Er wordt lesgegeven aan ongeveer 30.000 kinderen. Bij
Stichting BOOR werken circa 3.150 fte, wat overeenkomt
met ongeveer 4.000 personen. Van de 3.150 fte werken er
3.088 fte op de scholen van BOOR. De overige 62 fte's
zitten in de directie, het bovenschoolsmanagement, het
bestuursbureau en bovenschools georganiseerde zaken.

Bestuurlijke borging
Het dossier BOOR lag voor de verzelfstandiging bij de toenmalige wethouder onderwijs. Ook na de verzelfstandiging in
2008 bleef het dossier bij de wethouder(s) onderwijs liggen,
eveneens een voortzetting van de benadering van voor
2008. Het feit dat stichting BOOR vanaf 2008 als deelneming werd gezien, veranderde dit niet. Hierbij moet
opgemerkt worden dat vanaf het moment van de verzelfstandiging in 2008 er tot 2011 drie wethouders onderwijs

28) Zie de brieven van wethouder JGO aan het college van bestuur van BOOR van 24 april 2009 en het gesprek van wethouders OJG, en FBOV met het college
van bestuur van BOOR van 29 maart 2011. Zie de brief van wethouder JGO aan het college van bestuur van BOOR van 24 april 2009 en het gesprek van
wethouder JGO met de voorzitter van het college van bestuur op 6 december 2010 en het gesprek van de wethouders OJG en FBOV met het college van
bestuur van BOOR van 29 maart 2011.
Ambtelijk zijn er in de periode 2009 tot en met 2011 diverse rappels (emails) richting BOOR gegaan, onder andere: 30 september 2009, rappel gemeente aan
controller in verband met de begroting 2010; 5 november 2009, deadline/rappel gemeente aan controller in verband met de onderbouwing voor de vertraging
van de begroting 2010 en de evaluatie; 16 november 2009, gemeente stelt ultieme deadline inzake evaluatie; 1 juli 2010, bericht van gemeente aan de voorzitter van het college van bestuur, omdat het jaarverslag 2009 (ontvangen half/eind juni) niet raadsproof is; 3 februari 2011, bericht aan BOOR omdat de
begroting 2011 niet raadsproof is.
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Organogram van stichting BOOR met daarbij de fte's per organisatieonderdeel.

Algemeen bestuur

Concerncontroller
1 fte

College van bestuur
2 fte

Bestuursbureau
15 fte

Bovenschools
management PO
6 fte (incl. 2 fte secr.)

Rectoren VO
7 fte

Bovenschools
directeur SOVSO
2 fte (incl. 1 kwal.
medew))

70 scholen PO
119 fte directie
1241 fte OP
231 fte OOP
1591 fte totaal

7 scholen VO
71 fte directie
704 fte OP
194 fte OOP
969 fte totaal

8 scholen SOVSO
25 fte directie
279 fte OP
224 fte OOP
528 fte totaal

Bestuur
Het dossier BOOR lag voor de verzelfstandiging bij de
toenmalige wethouder onderwijs Het bestuur van de
stichting bestaat in principe uit negen leden. Het bestuur is
verdeeld in een college van bestuur (twee personen) en een
algemeen bestuur (zeven personen). Onder het bestuur
vallen de bovenschools managers primair onderwijs, de
rectoren voortgezet onderwijs, de bovenschools directeuren
speciaal onderwijs en zorg, de directeur EarlyBird en de
coördinator van de BOOR academie. Beide leden van het
college van bestuur zijn verantwoordelijk voor alle drie de
onderwijssectoren.
Stichting Prosco
Het college van bestuur vormt tevens het bestuur van de
ondersteunende stichting Prosco, die de administratie van
de BOOR-scholen voert. Het algemeen bestuur van BOOR
functioneert als raad van toezicht voor Prosco. Sinds 28 juni
2012 is stichting Prosco gefuseerd met stichting SROL
uit Heerlen, tot stichting Vizyr. De nieuwe stichting heeft
vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar en ondersteunt ruim 600 scholen in heel Nederland.
Bestuursbureau
Het college van bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau. Het bestuursbureau adviseert het college van
bestuur en het scholenveld over onderwijskundige zaken,
personeelsbeleid, financieel beleid, huisvestingsbeleid,
juridische zaken en communicatie. Uit de gesprekken die
de commissie met betrokkenen heeft gevoerd blijkt dat het
bestuursbureau met 15 fte in verhouding tot de genoemde
taken wel erg ‘mean and lean’ is opgezet en daarom
onvoldoende zijn taak kan vervullen.

Bovenschools
directeur zorg
1 fte

BOOR
expertise
10 fte

Time Out
10 fte

Directeur
Early Bird
1 fte

Coordinator BOOR
Academie
0,6 fte

Early Bird
6 fte

BOOR academie
0 fte

Bovenschools management
De rectoren uit het voortgezet onderwijs zijn verenigd in
het college van schoolleiders. De scholen in het (speciaal)
basisonderwijs zijn verdeeld in vier rayons, met elk een
bovenschools manager. De scholen voor (voortgezet)
speciaal onderwijs worden geleid door een bovenschools
directeur. Onder de verantwoordelijkheid van de bovenschools directeur voor het (voortgezet) speciaal onderwijs
valt ook de eigen ambulante dienst van BOOR voor
cluster 3 en cluster 4.
Tussen de verschillende sectoren is niet alleen een verschil
in omvang, maar ook in interne organisatiestructuur. De
bovenschools managers primair onderwijs en speciaal
onderwijs zijn gepositioneerd als vertegenwoordigers van
het bestuur. Zij vormen dus een laag tussen schooldirecteuren en college van bestuur, terwijl de rectoren van voortgezet onderwijs scholen rechtstreeks onder het college
van bestuur vallen. De rectoren beschikken over hun eigen
informatiestroom, zoals een eigen financiële administratie.
De bovenschools managers hebben geen eigen stafdienst
en moeten afgaan op de aangeleverde gegevens van
Prosco. De scholen voor primair onderwijs en speciaal
onderwijs zijn veel tijd kwijt aan het bijhouden, controleren
en verbeteren van overzichten die door Prosco geleverd
worden.
Rectoren en bovenschools managers hebben aan de
bewindvoerder een voorstel29voorgelegd om zowel in
het primair als in het voortgezet onderwijs te komen tot
scholengroepen met meer verantwoordelijkheden en een
bijbehorende ondersteuning.

29) Notitie. BOOR 2012: hoe gaan we verder? Richtinggevende uitspraken door de schooldirecties van BOOR. 4 Juni, 2012
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Overig
Onder de bovenschools directeur zorg vallen BOOR Expertise en Time Out. BOOR Expertise is een expertisecentrum
op het gebied van leerlingenzorg. Het expertisecentrum
helpt leerkrachten, docenten en begeleiders op school om
de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van hun
leerlingen te honoreren.
Time Out is één van de vijf onderwijsopvangvoorzieningen
in Rotterdam en valt onder verantwoordelijkheid van BOOR.
Onderwijsopvangvoorzieningen zijn bedoeld als aanvulling
op de zorg die op scholen voor regulier voortgezet onderwijs
geboden wordt. Hiermee wordt geprobeerd schooluitval te
voorkomen.
EarlyBird is een initiatief van BOOR om jonge kinderen
Engels te leren. Scholen van BOOR en een snel groeiend
aantal scholen buiten Rotterdam hebben dit programma
voor meer, beter en vroeger Engels ingevoerd. EarlyBird
maakt deel uit van het landelijk platform voor vroeg vreemdetalenonderwijs en werkt nauw samen met het Europees
Platform internationaliseren in onderwijs.
De BOOR Academie ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten, leidinggevenden en ondersteunende
medewerkers.
Medezeggenschap
Bij BOOR is de medezeggenschap volgens de Wet medezeggenschap (WMS) georganiseerd via medezeggenschapsraden (MR) op scholen. Hierin zijn ouders, leerlingen
en personeel vertegenwoordigd. Deze medezeggenschapsraden ontvangen faciliteiten en scholing om hun werk goed
te doen. Ze zijn georganiseerd in drie gezamenlijke medezeggenschapsraden (GMR) voor respectievelijk primair
onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.30
Deze raden bespreken in overleg met het college van
bestuur en/of het bovenschoolse management de voorstellen en plannen van het bestuur. De gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden worden ondersteund door een
ambtelijk secretaris.
De GMR-PO vertegenwoordigt 71 basisscholen, de
GMR-VO zeven scholen voor voortgezet onderwijs en
GMR-SO/VSO vertegenwoordigt acht scholen voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs. Zij bespreken de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen
betreft. De leden van de medezeggenschapsraden kiezen
de leden van de GMR voor een termijn van drie jaar. De
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden vergaderen
ongeveer acht keer per jaar.

2.7 BOOR en de code 'Goed Bestuur'
BOOR heeft, als lid van de PO- en de VO-Raad de
uitgangspunten onderschreven die er in de codes ‘Goed
Bestuur’ voor de brancheorganisaties primair en voortgezet
onderwijs zijn opgenomen. In deze codes wordt onder meer
aangegeven dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor
een scheiding van de functies van bestuur en intern toezichthoudend orgaan. Er worden verschillende modellen
voorgesteld om deze scheiding vorm te geven en er is opgenomen hoe de scheiding tussen de functies van bestuur
en intern toezichthouder wordt vastgelegd. Verder zijn in de
codes uitgangspunten opgenomen met betrekking tot de
inrichting van de organisatie, de interne verantwoording, de
horizontale dialoog, het jaarverslag, het strategisch beleid,
de cultuur, taken en bevoegdheden van de intern toezichthouder et cetera.
Wat betreft de zogenaamde horizontale dialoog of verantwoording: als uitwerking van de code voor goed bestuur
moet een bestuur een beleid ontwikkelen dat voorziet in de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de afstemming
met en verantwoording aan de ouders en andere belanghebbenden binnen en buiten de school. Onder deze horizontale verantwoording wordt onder meer verstaan: het
afleggen van verantwoording aan en afstemmen met belanghebbenden van de school over het functioneren van
die school en de bijdrage van het bevoegd gezag hieraan
(Geenen, 2008). Een voorbeeld hiervan is het vastleggen
van afspraken in convenanten. Met deze maatschappelijke
verantwoording kan het vertrouwen van de omgeving
vergroot worden en het beleid worden afgestemd op de
maatschappelijke behoeften, waardoor beleidskeuzes beter
gelegitimeerd worden.
Over horizontale verantwoording zijn in de codes goed
bestuur voor het primair en voortgezet onderwijs eveneens
bepalingen opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen enerzijds het verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten en anderzijds het
voeren van de dialoog over het beleid met belanghebbenden en de omgeving.31 In het beleid rond horizontale verantwoording moet duidelijk zijn wie als belanghebbenden van
de organisatie worden beschouwd, de wijze waarop de
belanghebbenden worden betrokken in de beleidscyclus en
de wijze waarop informatie wordt verstrekt en resultaten
worden teruggekoppeld.

30) Het bestuursbureau wordt niet vertegenwoordigd door een MR. Het valt vanwege het geringe aantal personeelsleden onder de norm om een
ondernemingsraad te kunnen vormen.
31) PO-Raad, 2010 en VO-Raad, 2011.
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De codes zijn geen wettelijk voorgeschreven regels. De bij
de PO-Raad en VO-Raad aangesloten besturen worden
geacht zich aan de codes te houden. Afwijken is toegestaan,
mits beargumenteerd en mits aan bepaalde eisen is voldaan. Zo is een van de eisen van deze zogenaamde ‘pas
toe of leg uit’-regel dat in het jaarverslag moet zijn opgenomen waarom er op bepaalde onderdelen wordt afgeweken.
In de jaarverslagen is opgenomen dat het primair en het
voortgezet onderwijs van BOOR de codes voor de brancheorganisaties, zoals vastgesteld door de PO- en de VO-Raad
toepast. Het gaat dan met name om zaken als de verhouding toezicht en bestuur, de horizontale dialoog en bepalingen voor de bestuurder en voor de intern toezichthouder.
Gebleken is echter dat het bestuur van BOOR aan verschillende uitgangspunten van de codes ‘Goed Bestuur’ nog niet
heeft voldaan. Zo is er geen bestuursreglement vastgesteld
waarin de rolverdeling tussen het college van bestuur en het
algemeen bestuur nader is uitgewerkt (zie 2.4) en is er geen
toetsingskader voor het interne toezicht door het algemeen
bestuur vastgesteld. Evenmin is er in de jaarverslagen
inhoud gegeven aan het in de code opgenomen principe
‘pas toe of leg uit’.

meen oordeel over de scholen kan de inspectie voor het
onderwijs daarom niet geven. Twee scholen hebben een
arrangement. Er zijn niet veel zwakke scholen, maar de
opbrengst van de scholen is niet voldoende. Rotterdam
scoort ook hier minder goed dan de andere G4-gemeenten.
De inspectie draagt hiervoor verklaringen aan als verkeerde
schoolkeuze door leerlingen en ouders en de vlucht naar de
omliggende gemeenten.
De inspectie had over de scholen voor primair onderwijs
geen contact met het bevoegd gezag. De gesprekken
vonden plaats met het bovenschools management. Voor de
gesprekken over de voortgezet onderwijs scholen heeft de
inspectie nadrukkelijk aangedrongen op de aanwezigheid
van het college van bestuur. Het college van bestuur is
hierdoor bij het laatste gesprek met de inspectie aanwezig
geweest.
Financieel toezicht
Naast het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt
de Inspectie van het Onderwijs zich ook bezig met financieel
toezicht. Met de inwerkingtreding van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ per augustus 2010 is het toezicht op het
bestuurlijke en financiële beleid van schoolbesturen
aangescherpt.

2.8 De Inspectie van het Onderwijs en BOOR
32

Kwaliteit van het onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs doet bij alle scholen een
jaarlijkse risicoanalyse. Zo ook bij de scholen van BOOR.
Ten aanzien van het primair onderwijs zijn er geen specifieke bevindingen. De cijfers passen bij de omvang van het
bestuur en het gebied. Er zijn drie scholen met een arrangement (de scholen krijgen het predicaat zwak van de inspectie), negen scholen hebben een waarschuwing gekregen (de
scholen hebben twee achtereenvolgende jaren onvoldoende
opbrengsten laten zien) en 11 scholen vallen onder de opbrengstmarge van de inspectie (de scholen laten onvoldoende opbrengsten zien). Alle SBO-scholen hebben een
basisarrangement en hebben het vertrouwen van de inspectie. De opbrengstontwikkeling in het Rotterdamse openbaar
onderwijs blijft achter ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen en die in de andere G4-gemeenten. Er is wel
sprake van een verbetering van het onderwijs, maar die verbetering is er landelijk ook. De achterstand wordt dus niet ingelopen.
De verschillen tussen scholen voor voortgezet onderwijs
van BOOR zijn groot, zowel door het soort onderwijs als
door de wijk waarin de scholen gevestigd zijn. Een alge-

De Inspectie verricht in alle onderwijssectoren reviews
om de werkzaamheden van de instellingsaccountant te
beoordelen. Deze taken werden voorheen door de Auditdienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) uitgevoerd. De Inspectie onderzoekt
met name of de instellingen de rijksbijdrage rechtmatig
hebben verkregen en of zij die ook rechtmatig besteden.
Daarnaast houdt de inspectie toezicht op het financieel beleid van onderwijsinstellingen. Op 4 november 2009 hebben
de ministers van OCW en Financiën het rapport ‘Financieel
beleid van onderwijsinstellingen’ van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don) aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport is een aantal
aanbevelingen gedaan gericht op een doelmatiger financieel
beleid, het versterken van het financiële toezicht, het toepassen van een nieuw financieel kader voor het onderwijs
en het beter benutten van vreemd vermogen. In het rapport
wordt een aantal aanbevelingen gedaan, o.a. aan schoolbesturen om een meerjarige financiële planning op te stellen
en de financiële deskundigheid te versterken en aan de Inspectie om hun taak te verbreden tot de doelmatigheid van
het financiële beleid van instellingen (Zwart & van Zwol,
2009). Het rapport benoemt verder een aantal signalerings-

32) In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de Rotterdamse openbare scholen, de Rotterdamse
bijzondere scholen, de G4 en de landelijke gemiddelden.
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grenzen voor het financieel beheer van onderwijsinstellingen. Deze zijn nog niet gebruikt als kader voor het toezicht
op BOOR.
Het financiële aspect van het toezicht van de Inspectie is
nog nieuw. Eenmaal per jaar worden de besturen gecheckt
op liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Er wordt hiervoor
gebruik gemaakt van kengetallen. Met betrekking tot BOOR
constateerde de inspectie de afgelopen jaren geen bijzonderheden. Financieel was het wel mager, wat “weinig vet
op de botten”. Maar het was niet urgent, het gaf geen aanleiding voor een gesprek ook omdat bij veel andere schoolbesturen in Nederland het “vet op de botten” minder wordt.
Naar aanleiding van de fraude heeft de inspectie wel contact
gezocht met het bestuur. De verdere ontwikkelingen in de
fraudezaak worden nauwgezet gevolgd door de inspectie.

2.9 BOOR in de praktijk
Op basis van de gesprekken heeft de commissie zich een
beeld gevormd van de bestuurlijke praktijk van BOOR. Het
gaat dan onder meer om de interne contacten, communicatie en samenwerking en de samenwerking met externe
partners en contacten met de gemeente. In deze paragraaf
geven we dit beeld weer.
Contact met bestuur
De contacten van de scholen voor primair onderwijs en
scholen voor speciaal onderwijs verlopen veelal via het
bovenschools management. Naast de rayonoverleggen
heeft een school tweemaal per jaar een formeel gesprek
met het bovenschools management. Daarnaast is er verder
vooral contact als het niet goed gaat of als er iets te vieren
valt. Met het college van bestuur is geen formeel overleg.
Directeuren hechten evenwel veel waarde aan verbinding
tussen het college van bestuur en de uitvoerende laag op
schoolniveau.
De rectoren van de voortgezet onderwijs scholen vallen
direct onder het college van bestuur en hebben regelmatig
contact, meestal in bilaterale overleggen. Bij het overleg van
het college van schoolleiders sluit het college van bestuur
alleen aan voor die zaken die van belang zijn. De rectoren
ervaren door deze werkwijze veel vrijheid.
De verschillende GMR'en hebben weinig contact met het
college van bestuur en het algemeen bestuur. Het bevoegd
gezag wordt tijdens de vergaderingen meestal vertegenwoordigd door de bovenschools managers of een adviseur
van het bestuur.

Taakverdeling bestuur
Gemeenschappelijk is dat rectoren en locatiedirecteuren
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs het college van bestuur veelal niet als helder, richtinggevend, bestuurlijk aanspreekpunt ervaren. Dit is mede het
gevolg van het ontbreken van een heldere taakverdeling
binnen het college van bestuur en het feit dat het college
van bestuur in de formele gesprekken met de scholen voor
primair onderwijs meestal door het bovenschools
management vertegenwoordigd wordt.
Samenwerking intern
Samenwerking tussen de sectoren, bijvoorbeeld in het kader
van doorlopende leerlijnen of passend onderwijs, verloopt
moeizaam, men heeft moeite elkaar te vinden.
Invulling rollen en verantwoordelijkheden
Binnen BOOR lijkt sprake te zijn van een cultuur waarin
bestuurders en verantwoordelijken elkaar vaker niet, dan wel
aanspreken en niet effectief ingrijpen als zaken misgaan.33
De jarenlang slepende problematiek rond de financiële administratie is daar een goed voorbeeld van. Ook in de relatie
college van bestuur/algemeen bestuur is er sprake van onvoldoende checks en balances ten aanzien van de invulling
van rollen en verantwoordelijkheden.
Conflicten met het bestuur worden vermeden omdat bij
velen het gevoel bestaat dat deze ten koste zouden gaan
van het onderwijs. En dat wil niemand. Tekenend in dit verband is ook de uitspraak dat men conflicten niet op de spits
wil drijven “omdat er binnen BOOR zoveel aardige mensen
werken met hart voor het onderwijs en BOOR toch al in zulk
zwaar weer terecht is gekomen”.
Ook in de wijze waarop met de medezeggenschap wordt
omgegaan komt dit tot uitdrukking. Met de invulling van de
medezeggenschap op GMR-niveau gaat het meer dan eens
niet goed. Aan het tijdig en goed informeren van de GMR
ontbreekt het nogal eens. Van een open dialoog met de vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen, gericht op het bereiken van overeenstemming en draagvlak,
lijkt vaak geen sprake te zijn. Voor de GMR is ook niet altijd
duidelijk wat er met hun inbreng door het bestuur wordt gedaan en wat de verdere afhandeling van het voorgenomen
besluit is. De leden ervaren het alsof er al een bestuursbesluit genomen is voordat de GMR heeft kunnen adviseren
of instemmen. Zo is het strategisch meerjarenplan 20122016 van BOOR door het bestuur aan de gemeenteraad
toegezonden, terwijl de GMR van het SO/VSO het met een
belangrijk onderdeel daarvan (de opsplitsing van SO/VSO

33) Ook in de relatie gemeentebestuur/BOOR lijkt hier in de eerste jaren na de verzelfstandiging sprake van te zijn: denk hierbij aan het overschrijden van de
termijnen die staan voor het bij de gemeente indienen van de begroting en het jaarverslag van BOOR.
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naar primair en voortgezet onderwijs) niet eens is. De GMR
heeft zich echter niet tot de geschillencommissie gewend.
Samenwerking met partners
Uit de gesprekken met betrokken partijen is gebleken dat de
samenwerking van BOOR met de andere schoolbesturen
sinds de verzelfstandiging sterk is verbeterd. Samenwerking
vindt plaats in het ROF (Rotterdams Onderwijs Forum). Dit
is het overlegorgaan waarin de wethouder onderwijs formeel
overleg voert met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen over de voorbereiding en uitvoering van lokaal onderwijsbeleid. BOOR neemt verder deel aan het bestuurlijk
overleg van de Federatie van Onderwijskoepels en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR). Hierin werken alle
Rotterdamse schoolbesturen samen, via FOKOR vindt
afstemming plaats met de gemeente Rotterdam. BOOR
speelt als groot bestuur een voortrekkersrol binnen FOKOR.
De samenwerking met organisaties als de CED-Groep en
instellingen voor schoolmaatschappelijk werk is goed te
noemen.
Contacten tussen de gemeente en het bestuur van BOOR
Contacten tussen het college van bestuur en de gemeenteraad zijn er niet of nauwelijks geweest, noch op initiatief
van het college, noch op dat van de gemeenteraad. Het
college van bestuur en de wethouder onderwijs onderhouden wel goed contact, veelvuldig zelfs. Maar dit contact gaat
veelal over het lokaal onderwijsbeleid en niet over BOOR
als zodanig. Met het algemeen bestuur heeft het college van
B en W noch de gemeenteraad gesproken. Ook hier geldt
dat van beide zijden geen initiatieven ontplooid zijn om
onderling contact te leggen. Op ambtelijk niveau is er
regelmatig contact met BOOR, zowel over financiële zaken
als over het Rotterdamse onderwijsbeleid, maar niet over
BOOR als zodanig.

2.10 Samenvatting, conclusies en
aanbevelingen
In deze paragraaf beantwoordt de commissie de deelvragen
van de opdracht behalve vraag 9.
Deelvraag 1: Welke lessen kunnen worden getrokken uit
de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan in de relatie
tussen de gemeente en het verzelfstandigde openbaar
onderwijs?
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft met
het oog op het Rotterdams Onderwijsbeleid de relatie tussen de gemeente en het openbaar en bijzonder onderwijs
verhelderd en verbeterd.
Voor alle betrokkenen zowel binnen BOOR als van de gemeente geldt dat zij op het terrein van toezicht en bestuur
van goede wil zijn. Maar tussen alle betrokkenen is er (te)
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weinig contact geweest. Er is geen concrete invulling van
taken en bevoegdheden gekomen. Voor zover die invulling
er wel is, is die er doorgaans alleen op papier. Er is lang niet
altijd naar gehandeld. Er is geen sprake van rolvastheid,
geen aanspreekcultuur. Afspraak is afspraak is een punt van
aandacht voor allen.
Aanbevelingen
• Torn niet aan de verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs.
• Verhelder de relatie tussen gemeentebestuur en bestuur
van BOOR (voor de uitwerking zie de aanbevelingen van
de deelvragen 2 tot en met 6).
Combinatie deelvragen 2 en 3
Deelvraag 2: Op welke thema’s moet de gemeente willen
sturen om in de Rotterdamse context in voldoende mate
kwalitatief goed openbaar onderwijs te garanderen?
Deelvraag 3: Hoe wordt de toegankelijkheid en
pluriformiteit van het openbaar onderwijs geborgd?
Uit de gesprekken is gebleken dat de gemeenteraad veel
belangstelling heeft voor de kwaliteit van het onderwijs.
Maar de kwaliteit van het onderwijs is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van het bestuur van BOOR, terwijl de
Inspectie van het Onderwijs hier toezicht op houdt. De
gemeenteraad kan slechts sturen in de vorm van metatoezicht op het bestuur van BOOR. Het afgelopen jaar is
wel duidelijk geworden dat het gemeentebestuur wil kunnen
sturen op de financiën. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende openbaar
onderwijs en daarmee ook financieel verantwoordelijk voor
het openbaar onderwijs.
Over de borging van de wezenskenmerken of het karakter
van het openbaar onderwijs is in de gemeenteraad in het
proces naar verzelfstandiging veel gediscussieerd. Er zijn
zelfs moties ingediend om te voorkomen dat BOOR een
stichting zou worden waar het karakter van het openbaar
onderwijs teniet mee zou worden gedaan (strategisch beleidsplan). Het gesprek over de wezenskenmerken van het
openbaar onderwijs is echter niet van de grond gekomen.
Aanbevelingen
• Voer als gemeenteraad jaarlijks een gesprek over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene
toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit)
met het algemeen bestuur, dat zich kan laten bijstaan door
de voorzitter van het college van bestuur. De bespreking
van het jaarverslag is daartoe natuurlijk een uitgelezen
moment. In het jaarverslag moet ook worden opgenomen
hoe deze zaken geborgd worden. Concrete handvatten
voor dit gesprek, bijvoorbeeld in de vorm van een toetsingskader, worden de gemeenteraad in de statuten niet
geboden. In bijlage 10 worden dergelijke handvatten
aangereikt.

Deelvraag 4: Wat zijn de gevolgen van de relatie tussen de
gemeente en het openbaar onderwijs voor de relatie van
de gemeente met het bijzonder onderwijs?
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft een
impuls gegeven aan het lokale onderwijsbeleid. De commissie vindt het van belang dat de governance van het openbaar onderwijs bijdraagt aan het lokale onderwijsbeleid in de
stad en dat vraagt om verzelfstandigd openbaar onderwijs.
Daarvoor bestaat zowel in de gemeenteraad als onder
schoolbesturen een breed draagvlak. Een sterkere sturing
van de gemeente op het openbaar onderwijs ondergraaft
het evenwicht tussen de schoolbesturen en de gemeentelijke positie met een verantwoordelijkheid voor het gehele
onderwijsveld. Succesvol lokaal onderwijsbeleid komt het
beste tot stand door de erkenning van de bijzondere positie
van het openbaar onderwijs.
Aanbevelingen
Zie de eerste aanbeveling bij deelvraag 1.
Deelvraag 5: Hoe wordt het interne en externe toezicht op
het openbaar onderwijs op elkaar afgestemd, mede in relatie tot het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs?
De door de commissie Don geformuleerde normen voor het
financieel beheer van onderwijsinstellingen worden niet als
uitgangspunt genomen voor het toezicht door gemeente of
interne toezichthouder. Als normen gelden die van het financieel kader verzelfstandiging openbaar onderwijs.
Aanbevelingen
• De door de Commissie Don geformuleerde normen voor
het financieel beheer van onderwijsinstellingen moeten
uitgangspunt zijn bij het toezicht (zowel extern als intern).
Aanvullend hieraan kan de gemeente eigen normen opstellen, maar deze moeten niet strijdig zijn aan die van de
commissie Don.
Deelvraag 6: Wat zijn de te onderscheiden rollen en
bevoegdheden voor de gemeenteraad, (leden van) het
college van B en W en (onderdelen van) de ambtelijke organisatie?
De commissie bevestigt het beeld dat het gemeentebestuur
en BOOR in het proces van verzelfstandiging vooral hebben
gefocust op elkaar loslaten, en veel minder op de vraag hoe
dan wel met elkaar om te gaan. In de statuten zijn hiervoor
weliswaar bepalingen opgenomen. Maar als gezegd, statuten zijn een papieren werkelijkheid, waarnaar lang niet altijd
is gehandeld. Zo ontbrak bijvoorbeeld de uitwerking van de
wijze waarop de gemeenteraad toezicht moest houden op
het bestuur van BOOR. Jaarverslagen werden niet inhoudelijk besproken. Jaarrekeningen en begrotingen werden
veelal te laat ingediend. Over deze stukken werd wel gesproken, maar bestuurlijk is hier pas laat ingegrepen. Dat
ingrijpen was terecht, want uiteindelijk is de gemeente

verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende openbaar onderwijs en dus ook financieel eindverantwoordelijk.
Gezien de situatie waarin BOOR zich op dit moment bevindt, een bedrijfsvoering die niet op orde is en een begroting die niet sluitend is, is de commissie van mening dat
controle en sturing op de financiën vanuit de gemeente, i.c.
de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting en
jaarrekening goed te keuren, noodzakelijk is.
Het op afstand zetten van het openbaar onderwijs impliceerde echter niet, dat het gemeentebestuur geen grip op
BOOR wilde houden. In de statuten werden naar aanleiding
van moties bepalingen opgenomen met aanvullende maatregelen om toezicht te kunnen houden op onder andere de
borging van de wezenskenmerken, maar ook hier is uiteindelijk (te) weinig mee gedaan.
Tussen gemeentebestuur en bestuur van BOOR is er niet of
nauwelijks contact geweest over specifieke BOOR-aangelegenheden. Als dit er was, was dit tussen wethouder en college van bestuur.
Pas nadat was gebleken dat BOOR de financiële zaken niet
op orde kreeg, werd BOOR materieel ondergebracht onder
het gemeentelijke beleidskader Deelnemingen. Eerder is
daaraan geen inhoud gegeven, hoewel dit voorzien was in
de verzelfstandigingsovereenkomst. Het beleidskader
Deelnemingen werd gekozen met het oog op de (vooral
financiële) sturingsmogelijkheden die het kader aan het
college van B en W geeft. Voor het moment was dat een
voor de hand liggende ingreep, maar deze sturingsmogelijkheden druisen in tegen de landelijke wet- en regelgeving
inzake stichtingen openbaar onderwijs.
Aanbevelingen
Zie hoofdstuk 3
Deelvraag 7: Welke lessen kunnen worden getrokken
uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de
organisatie van het openbaar onderwijs?
De bestuurspraktijk van BOOR behoeft op verschillende
onderdelen verbetering. Verbeteringen zijn naar het oordeel
van de commissie nodig in de verbinding tussen de
school(directeuren) en het college van bestuur, in de taakverdeling binnen het college van bestuur, in de medezeggenschap en in de invulling van de verschillende
verantwoordelijkheden en rollen. Vanzelfsprekend niet alleen
op papier maar ook in de praktijk. Aan verschillende uitgangspunten van de codes ‘Goed Bestuur’ is door het
bestuur van BOOR moet nog voldaan worden.
Uit de gesprekken die de commissie met betrokkenen heeft
gevoerd blijkt verder dat het bestuursbureau met 15 fte in
verhouding tot de genoemde taken wel erg ‘mean and lean’
is opgezet en derhalve onvoldoende zijn taak kan vervullen.
De kwaliteit van de door Prosco aangeleverde gegevens is
niet voldoende, waardoor de scholen voor primair onderwijs
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en speciaal onderwijs zijn veel tijd kwijt aan het bijhouden,
controleren en verbeteren van deze overzichten.
Aanbevelingen
• Verbeter de interne structuur en cultuur van BOOR (voor
de uitwerking zie de aanbevelingen van deelvraag 8 hieronder en van de deelvragen 9 en 10 in hoofdstuk 4).
Deelvraag 8: Hoe wordt de horizontale verantwoording
ingericht en hoe wordt de betrokkenheid van ouders,
schoolleiders, leerkrachten en samenwerkingspartners bij
de vormgeving van het openbaar onderwijs in Rotterdam
ingezet?
De stichting heeft drie gezamenlijke medezeggenschapsraden (GMR’en) verdeeld over de drie sectoren: primair,
voortgezet en speciaal onderwijs. Op deze wijze wordt de
betrokkenheid van ouders, schoolleiders en leerkrachten
ingezet.
Met de invulling van de medezeggenschap op GMR-niveau
gaat het meer dan eens niet goed. Aan het tijdig en goed
informeren van de GMR ontbreekt het nogal eens. Van een
open dialoog met de vertegenwoordigers van personeel,
ouders en leerlingen, gericht op het bereiken van overeenstemming en draagvlak, lijkt vaak geen sprake te zijn. Voor
de GMR is ook niet altijd duidelijk wat er met hun inbreng
door het bestuur wordt gedaan en wat de verdere afhandeling van het voorgenomen besluit is. De leden ervaren het
alsof er al een bestuursbesluit genomen is voordat de GMR
heeft kunnen adviseren of instemmen. Zo is het strategisch
meerjarenplan 2012-2016 van BOOR door het bestuur aan
de gemeenteraad toegezonden, terwijl de GMR van het
SO/VSO het met een belangrijk onderdeel daarvan (de opsplitsing van SO/VSO naar primair en voortgezet onderwijs)
niet eens is. De GMR heeft zich echter niet tot de geschillencommissie gewend.
Aanbevelingen
• Geef de medezeggenschap binnen BOOR volwaardig
inhoud. Zowel op schoolniveau als op bestuurssniveau,
waarbij de medezeggenschapsrechten de verantwoordelijkheden van bestuur en management volgen. Daarbij
hoort vanzelfsprekend ook een actieve aanwezigheid van
het college van bestuur bij de desbetreffende GMR. Het
college van bestuur kan deze verantwoordelijkheid niet
overdragen aan het middenmanagement. Volwaardige
medezeggenschap versterkt de bestuurlijke betrokkenheid
van leerlingen, ouders en personeel en draagt zo bij aan
de legitimatie van het schoolbestuur.
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• Laat BOOR in de werving, opleiding en ondersteuning
van de medezeggenschapsraden investeren. BOOR moet
accuraat zijn in het naleven van de medezeggenschapsrechten en bijbehorende termijnen. De betrokkenheid van
de medezeggenschapsraden moet niet beperkt blijven
tot die onderwerpen die onderworpen zijn aan een
instemmings- of adviesrecht. Betrek de medezeggenschaps-raden vroegtijdig in de beleidsontwikkeling.
• Zie ouders als partners in het onderwijs van hun kinderen
en laat aan alle scholen daarvoor een schoolspecifiek
beleid ontwikkelen.
• Veranker de school in de wijk en geef zo inhoud aan de
horizontale verantwoording.
Deelvraag 10: Wat zijn de te onderscheiden rollen en bevoegdheden van het college van bestuur en de interne toezichthouder (in de huidige statuten het algemeen bestuur)?
Het college van bestuur houdt zich volgens de statuten
bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering en de operationele
gang van zaken. Het algemeen bestuur heeft tot taak toezicht te houden op de werkzaamheden van het college van
bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de
stichting en fungeert als advies- en klankbordorgaan. Door
het ontbreken van een bestuursreglement zijn de taken en
bevoegdheden van zowel algemeen bestuur en college van
bestuur niet verder uitgewerkt.
Aanbevelingen
Zie hoofdstuk 4

3. De relaties tussen gemeentebesturen en het
openbaar onderwijs
In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie tussen de gemeente en het openbaar onderwijs, zoals deze sinds eind
vorige eeuw vormgegeven kan worden. Hierbij komen de
verschillende vormen van verzelfstandiging en sturing door
de gemeente aan de orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met de lessen die wij trekken voor het openbaar onderwijs in
Rotterdam.34

3.1 Vormen van verzelfstandiging
Zoals in hoofdstuk twee is uitgelegd, kan een gemeenteraad
sinds de tweede helft van de negentiger jaren van de vorige
eeuw besluiten de instandhouding van het openbaar onderwijs over te dragen aan een publiekrechtelijke rechtspersoon
(een openbare rechtspersoon) of aan een privaatrechtelijke
rechtspersoon (stichting openbaar onderwijs of stichting
samenwerkingsbestuur). Er zijn zeven mogelijke bestuursvormen om het bestuur van het openbaar onderwijs te
verzelfstandigen (Te Bos & Huigsloot, 2008).
1. Door de gemeente in stand gehouden openbare
scholen35 ;
2. Bestuurscommissie op grond van artikel 83 van de
Gemeentewet;
3. Openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR);
4. Stichting openbaar onderwijs;
5. Openbare rechtspersoon;
6. Stichting samenwerkingsbestuur;
7. Vereniging.36

integrale bestuursvorm, waarbij het college van B en W het
bevoegd gezag van het openbaar onderwijs vormt. Een
tweede constatering is dat de stichting openbaar onderwijs
de dominante bestuursvorm in het openbaar onderwijs is
geworden. De reden hiervoor is, dat de eerste twee vormen
(door de gemeente in stand gehouden openbare scholen en
de bestuurscommissie artikel 83 Gemeentewet) het bezwaar hebben dat openbaar en bijzonder onderwijs geen
gelijkwaardige positie innemen, waardoor het voor een
gemeente moeilijk is om lokaal onderwijsbeleid te voeren.
De gemeente is bij deze twee bestuursvormen immers ook
het bevoegd gezag.
De mogelijkheden van een openbaar lichaam op grond van
de WGR en een stichting samenwerkingsbestuur zijn in
Rotterdam niet aan de orde. Er wordt niet samengewerkt
met besturen openbaar onderwijs van andere gemeenten,
fusies met andere schoolbesturen zijn niet aan de orde en
evenmin wordt met besturen van het bijzonder onderwijs
samengewerkt om openbare scholen in stand te houden.37
Ook de bestuursvorm in een openbare rechtspersoon is
voor Rotterdam geen optie. In Rotterdam is destijds bewust
gekozen voor de mogelijkheid in artikel 48 WPO, zodat de
schoolbesturen van het openbaar onderwijs en het bijzonder
onderwijs gelijkwaardig zijn en de gedachte van belangenverstrengeling tussen gemeente en openbaar onderwijs zou
wegvallen. In dit hoofdstuk concentreren we ons daarom op
de stichtingsvorm.

3.2 Taken en bevoegdheden gemeente38
Het staat de gemeenteraad niet alleen vrij om een keuze te
maken uit de verschillende bestuursvormen, maar de gemeenteraad kan ook beslissen om niet alle scholen onder
dezelfde bestuursvorm te plaatsen. Zo komt het voor dat het
openbaar primair onderwijs in een gemeente een andere
bestuursvorm heeft dan het openbaar voortgezet onderwijs
(Te Bos & Huigsloot, 2008).
De verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar
onderwijs heeft inmiddels een grote vlucht genomen. Nog
maar een zeer klein aantal gemeenten kent de klassieke of

De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs laat
onverlet dat op het gemeentebestuur de grondwettelijke
zorgplicht blijft rusten te “voorzien in voldoende openbaar
onderwijs” (artikel 23, vierde lid van de Grondwet). Ter
uitvoering van die zorgplicht dient de gemeenteraad als
extern toezichthouder toe te zien op het functioneren van
de stichting openbaar onderwijs met als primaire taak dat
de handhaving van voldoende openbaar onderwijs wordt
gewaarborgd.

33) Ook in de relatie gemeentebestuur/BOOR lijkt hier in de eerste jaren na de verzelfstandiging sprake van te zijn: denk hierbij aan het overschrijden van de
termijnen die staan voor het bij de gemeente indienen van de begroting en het jaarverslag van BOOR.
34) In de bijlagen 6 en 7 is een uitgebreid exposé opgenomen over de relevante wettelijke kaders en over het verschil in gemeentelijke besturings- en toezichtmogelijkheden bij een one-tier (functionele scheiding toezicht-bestuur) of een two-tier model (organieke scheiding).
35) Dit is het klassieke model. Het wordt nog wel gebruikt voor gemeenten met één of enkele scholen, maar niet door een grote stichting zoals BOOR.
36) In 2010/2011 heeft Mentink onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheid van een vereniging openbaar onderwijs. Hij zag geen belemmeringen. De
Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in een brief aan de tweede kamer van 4 april 2012 de commissie onderwijs verzocht om verder onderzoek te doen
naar de vereniging als nieuwe rechtsvorm in het openbaar onderwijs.
37) Althans niet op grote schaal, het gaat hier om een of twee scholen.
38) Zie voor achtergrondinformatie de bijlagen 6 en 7.
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Het formele kenmerk van het openbaar onderwijs - zie artikel 23 van de Grondwet - is onderwijs dat “van overheidswege wordt gegeven”. Dat wil zeggen dat de overheid de
openbare school sticht en verantwoordelijk is voor de instandhouding van die school (Te Bos & Huigsloot, 2008).
Essentiële kenmerken van het openbaar onderwijs zijn
pluriformiteit, algemene toegankelijkheid, bereikbaarheid en
neutraliteit ten aanzien van godsdienst en levensbeschouwing (zie ook bijlage 8). De vereniging Openbaar Onderwijs
Nederland kenschetst het openbaar onderwijs op haar
website als volgt: “De openbare school heeft plaats voor
ieder kind. In de wet heet dit 'algemeen toegankelijk'. De
openbare school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Op de openbare school worden kinderen
zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving.
De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier
waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. De leerkrachten
spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol.”
De wet geeft in artikel 48 WPO aan (de volledige tekst 39
van artikel 48 is opgenomen in bijlage 9) welke taken en
bevoegdheden deel uitmaken van het externe toezicht van
de gemeenteraad. Deze taken en bevoegdheden zijn alle
terug te voeren op de grondwettelijke zorgplicht (handhaven
voldoende openbaar onderwijs en het bewaken van het
karakter van het openbaar onderwijs). Vanuit die optiek
dient - nadat de instandhouding van het openbaar onderwijs
aan de stichting is overgedragen - de gemeenteraad de
onderstaande wettelijke bevoegdheden uit te oefenen.
A. Besluitvorming over de opheffing van de openbare
school. Die bevoegdheid kan niet aan de stichting openbaar onderwijs worden overgedragen. De bevoegdheid
om te besluiten over de opheffing van de openbare
school blijft derhalve bij de gemeenteraad berusten
(artikel 48, lid 5 WPO);
B. De wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en
ontslag van de leden van het bestuur dienen in de statuten geregeld te worden. Met dien verstande, dat de leden
van het bestuur benoemd worden door de gemeenteraad
en dat ten minste een derde gedeelte, maar geen meerderheid van die leden wordt benoemd op bindende voordracht van de ouders (artikel 48, lid 6, sub b WPO);
C. De vaststelling van de begroting door het bestuur van de
stichting vindt plaats na goedkeuring door de desbetreffende gemeenteraad. De vaststelling van de jaarrekening
door het bestuur van de stichting vindt plaats na instemming van de desbetreffende gemeenteraad (artikel 48, lid
6, sub d WPO);

D. De gemeenteraad kan zijn goedkeuring aan de begroting
alleen onthouden wegens strijd met het recht of met het
algemeen belang, waaronder begrepen het financiële
belang van de gemeente (artikel 48, lid 6 WPO);
E. Indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting
geldt de begroting niet is goedgekeurd, neemt de
gemeenteraad de maatregelen die zij nodig acht om de
continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen
(artikel 48, lid 10 WPO);
F. De gemeenteraad regelt in de statuten de wijze waarop
hij toezicht op het bestuur uitoefent (artikel 48, lid 6 sub e
WPO);
G. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de desbetreffende gemeenteraad (artikel 48, lid 7 WPO);
H. De gemeenteraad is in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet
bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen
en zo nodig de stichting te ontbinden (artikel 48, lid 11
WPO).
Een verdere uitwerking van de sturingsmogelijkheden voor
de gemeente is te vinden in bijlage 6.
Stichting met algemeen bestuur of met raad van
toezicht
Binnen de stichtingsvorm bestaat er sinds de wet Goed
onderwijs, goed bestuur een keuze tussen twee modellen.
Men kan kiezen voor een model met een algemeen bestuur
(of one-tier-model), zoals nu het geval is bij BOOR, of voor
een model met een raad van toezicht (two-tier-model). In het
laatste model staat de gemeente nog meer op afstand dan
bij het algemeen bestuursmodel, omdat de bevoegdheden
genoemd onder B en C aan de raad van toezicht toekomen.
Dat betekent dat de raad van toezicht de begroting en jaarrekening goedkeurt en de leden van het college van bestuur
benoemt, schorst en ontslaat.
Intern, binnen de stichting, liggen de verhoudingen in het
raad van toezichtmodel helder: het college van bestuur
bestuurt, de raad van toezicht houdt toezicht. Datzelfde valt
ook te bereiken binnen het algemeen bestuursmodel, maar
daartoe moeten de statuten en het huishoudelijk reglement
wel de juiste bepalingen bevatten. Bij de keuze voor
dit model moet daar uitdrukkelijk aandacht aan worden
besteed.

39) Vergelijkbare bevoegdheden zijn voor het speciaal en voortgezet onderwijs geregeld in artikel 51 WEC en artikel 42b WVO. Waar in deze notitie verwezen
wordt naar artikel 48 WPO wordt tegelijkertijd gedoeld op de vergelijkbare bepalingen in de WEC en WVO.
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Bevoegdheden gemeenteraad versus college
van B en W
De vraag doet zich voor of de gemeenteraad de bevoegdheid heeft één of meer van bovenstaande taken en
bevoegdheden te delegeren aan het college van B en W.
Die delegatie zou dan gebaseerd kunnen zijn op artikel 156
van de Gemeentewet, die stelt dat de gemeenteraad aan
het college van B en W bevoegdheden kan overdragen,
tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.
Artikel 10.15 Awb stelt dat delegatie slechts mogelijk is
indien in de bevoegdheid daartoe bij wettelijk voorschrift is
voorzien.
Jurisprudentie heeft uitgewezen dat de gemeenteraad
toezichtsbevoegdheden niet kan delegeren aan het college
van B en W. 40 Voorts is bij de totstandkoming van de Wet
dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden nadrukkelijk stil gestaan bij de vraag of de toezichthoudende
taken en bevoegdheden belegd zouden moeten blijven bij
de gemeenteraad dan wel - in het kader van de dualisering overgeheveld zouden moeten worden naar het college
van B en W. De wetgever heeft toen - voor wat betreft het
extern toezicht op een stichting openbaar onderwijs - heel
bewust voor de eerste optie gekozen. De wetgever vond
dat het expliciet ging om een specifieke taak van de lokale
overheid, die bij de gemeenteraad dient te rusten en niet
overgelaten kan worden aan het dagelijks bestuur van de
gemeente.
Dat neemt niet weg dat de besluiten van de gemeenteraad
door het college van B en W worden voorbereid en uitgevoerd. Maar de besluitvorming berust bij de gemeenteraad.
Toezicht door gemeenteraad
De wettelijke taken en bevoegdheden van de gemeenteraad
als extern toezichthouder worden in de regel in de statuten
van een stichting openbaar onderwijs benoemd. De WPO
geeft expliciet aan dat in de statuten van de stichting de
“wijze moet worden aangegeven waarop de gemeenteraad
toezicht op het bestuur uitoefent”. In de praktijk wordt daar
beperkt invulling aan gegeven. Soms bevatten statuten van
stichtingen openbaar onderwijs enkele bepalingen over het
uitwisselen van documenten en het voeren van overleg, in
een aantal andere gevallen zijn dergelijke afspraken vastgelegd in een convenant dat is afgesloten tussen de stichting
en het college van B en W c.q. de gemeenteraad. Maar in
het algemeen geldt dat dit aspect bij de verzelfstandiging
weinig aandacht heeft gekregen.42

40) Naar analogie van de jurisprudentie inzake onderwijshuisvesting, waarbij de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat bevoegdheden die zijn
geattribueerd aan de gemeenteraad niet kunnen worden gedelegeerd aan het college van B en W. Zie ook Huisman (2001).
41) WPO artikel 48, 6e lid, onder e.
42 )Onderzoek naar de verzelfstandigingen van openbaar onderwijs (Pranger, Muijnck, Linden & Berkvens, 2008) geeft aan dat 96% van de gemeenten zich
beperkt tot haar wettelijke toezichthoudende taken en dat 64% van de gemeenten het gemeentelijk toezicht als “niet intensief” kwalificeert.

31

Overzicht van taken en bevoegdheden die volgens de wet opgenomen moeten zijn in de statuten van de stichting bij een
raad van toezichtmodel en een algemeen bestuur – dagelijks bestuursmodel..

Raad van toezicht-model

Algemeen bestuur - dagelijks bestuur

Het interne toezicht

De raad van toezicht:
- Benoemt/ontslaat/schorst het college van
bestuur en bepaalt de bezoldiging.
- Wijst de accountant aan.
- Keurt de begroting, het jaarverslag (incl.
jaarrekening) en evt. het strategisch
meerjarenplan goed.
- Ziet toe op de naleving door het bestuur
van de wettelijke verplichtingen, de code
voor goed bestuur
- Ziet toe op de rechtmatige verwerving en
de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen
- Legt jaarlijks verantwoording af over de
uitvoering van de taken en de uitoefening
van de bevoegheden in het jaarverslag

Het algemeen bestuur (in de statuten
bestempeld als intern toezichthouder):
- Draagt na goedkeuring de begroting, het jaarverslag (incl. jaarrekening) en evt. het strategisch meerjarenplan ter goedkeuring voor aan
de gemeenteraad.
- Wijst de accountant aan.
- Ziet toe op de naleving door het dagelijks
bestuur van de wettelijke verplichtingen, de
code voor goed bestuur
- Ziet toe op de rechtmatige verwerving en de
doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de middelen
- Legt jaarlijks verantwoording af over de
uitvoering van de taken en de uitoefening van
de bevoegdheden in het jaarverslag

De gemeenteraad

- Besluit over de opheffing van de openbare
school.
- Moet instemmen met statutenwijzigingen.
- Benoemt de leden van de raad van
toezicht.
- Voorziet in geval van ernstige taakverwaarlozing zelf in het bestuur van de
openbare school. In het uiterste geval kan
de stichting of de openbare rechtspersoon door de gemeenteraad worden
ontbonden.
- De controle van een jaarlijks verslag van
de werkzaamheden van de stichting met
in elk geval aandacht voor de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

- Besluit over de opheffing van de openbare
school.
- Moet instemmen met statutenwijzigingen.
- Benoemt de leden van het (algemeen) bestuur.
- Keurt begroting goed.
- Stemt in met het jaarverslag en jaarrekening.
- Voorziet in geval van ernstige taakverwaarlozing
zelf in het bestuur van de openbare school. In
het uiterste geval kan de stichting of de openbare rechtspersoon door de gemeenteraad
worden ontbonden.

Het college
van B en W

- In de voorbereidende en uitvoerende sfeer
van de toepassing van de bevoegdheden
door de gemeenteraad kunnen het college
van B en W, de wethouder onderwijs en/of
ambtelijke functionarissen wel een rol
spelen en taken uitvoeren.

- In de voorbereidende en uitvoerende sfeer van
de toepassing van de bevoegdheden door de
gemeenteraad kunnen het college van B en W,
de wethouder onderwijs en/of ambtelijke functionarissen wel een rol spelen en taken uitvoeren.

In Rotterdam is het beleidskader Deelnemingen als handvat
gebruikt voor het toezicht op het openbaar onderwijs. In het
licht van het bovenstaande blijkt dat dit beleidskader niet
van toepassing kan zijn op een stichting voor openbaar
onderwijs omdat het college van B en W niet de bevoegdheid heeft de bestuursleden te benoemen. Het college
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van B en W is bovendien niet bevoegd om jaarrekeningen
goed te keuren en statuten te wijzigen. Deze bevoegdheden
zijn uitdrukkelijk door de wetgever opgedragen aan de
gemeenteraad (artikel 48 lid 6 onder b. WPO). De huidige
statuten van BOOR voldoen op deze punten wel aan
de wet.

3.3 Samenvatting van de
verantwoordelijkheden
• De toezichthoudende bevoegdheden (benoeming
bestuursleden, goedkeuren begroting et cetera) dient
de gemeenteraad zelf uit te oefenen. Delegatie aan het
college van B en W is niet mogelijk.
• In de voorbereidende en uitvoerende sfeer van de toepassing van de bevoegdheden door de gemeenteraad kunnen
het college van B en W, de wethouder van onderwijs en/of
ambtelijke functionarissen wel een rol spelen en taken
uitvoeren.
• Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever geweest
om bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in
een stichting de gemeente op afstand te plaatsen; het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de uitoefening van de
bevoegdheden en de financiën.
• Het externe toezicht van de gemeente dient zich primair te
richten op de zorgplicht. Dus zorgen dat er voldoende
openbaar onderwijs is en dat het karakter van openbaar
onderwijs gewaarborgd blijft. In die context passen de
bevoegdheden van de gemeenteraad (opheffen school,
toetsen financiële positie, benoemen adequate bestuurders, waken over wezenskenmerken openbaar onderwijs).
• Dit laat onverlet dat de gemeenteraad is belast met het
toezicht op het verzelfstandigd openbaar onderwijs, vanuit
de grondwettelijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het openbaar onderwijs in de gemeente.
Daarom is de inkleding van het toezicht door de gemeenteraad enerzijds vrij gelaten (dit moet worden uitgemaakt
tussen gemeente en stichting), anderzijds geclausuleerd;
zo kan de onthouding van goedkeuring van een begroting
alleen op bepaalde gronden. De invloed van de overheid in
het bestuur wordt geborgd via het benoemingsrecht, maar
dat laat weer onverlet dat bestuursleden niet een verlengstuk zijn van de gemeentelijke overheid; ze hebben in de
eerste plaats te letten op de belangen van de rechtspersoon (die belangen zijn uiteraard ook de voorziening en
positie van het openbaar onderwijs, en de gemaakte
afspraken tussen gemeente en stichting). Het toezicht
door de gemeenteraad is in beginsel terughoudend en
repressief; via verantwoording in het jaarverslag en via de
taakverwaarlozingsregeling.
• Sinds de wet Goed onderwijs, goed bestuur dient er een
scheiding tussen bestuur en intern toezicht te worden aangebracht, waarbij ook het openbaar onderwijs de keuze
heeft tussen verschillende bestuursmodellen. Bepaalde
bevoegdheden worden daarbij aan de interne toezichthouder gegeven. Bij een raad van toezichtmodel staat de gemeenteraad op (nog) grotere afstand van het bestuur; zo is
de goedkeuring van de begroting uitdrukkelijk voorbehouden aan de raad van toezicht.

3.4 Aanbevelingen
Dit alles overwegende komt de commissie tot de volgende
aanbevelingen voor de relatie tussen gemeentebestuur en
BOOR.
Aanbevelingen
Deelvraag 6 Rollen en bevoegdheden van de gemeenteraad, het college van B en W en de ambtelijke organisatie
• Handhaaf huidige structuur met een algemeen bestuur en
een college van bestuur, omdat op deze wijze de gemeenteraad de bevoegdheid behoudt om de begroting en de
jaarrekening van BOOR goed te keuren. In het raad van
toezicht-model, dat anders de voorkeur van de commissie
zou hebben gehad, is dat niet mogelijk.
• De commissie pleit voor een wetswijziging die het mogelijk
maakt dat ook in het raad van toezicht-model het
goedkeuringsrecht van begroting en jaarrekening bij de
gemeente(raad) kan liggen.
• Houd als gemeenteraad in de eerste plaats toezicht op de
uitoefening van het interne toezicht, in dit geval door het
algemeen bestuur op het college van bestuur. In de
verhouding tot de gemeenteraad, het in de gemeente
bevoegde orgaan, betekent het dat het algemeen bestuur
de gesprekspartner is van de gemeenteraad. Het algemeen bestuur kan daarin worden bijgestaan door de voorzitter van het college van bestuur.
• Stel voor het algemeen bestuur competentieprofielen op,
zodat het algemeen bestuur competenties bezit op het
gebied van financiën, huisvesting, personeelsbeleid en
onderwijs.
• Breng BOOR bestuurlijk onder bij de wethouder onderwijs,
BOOR kan niet worden beschouwd als een deelneming.
Voor de financiële aspecten is betrokkenheid van de
wethouder financiën en de desbetreffende ambtelijke
medewerkers wel noodzakelijk.
• Introduceer binnen de gemeentelijke organisatie een
accounthouder, die hoog in de hiërarchie gepositioneerd
wordt. Alle informatie over het functioneren van BOOR
moet hier worden gebundeld. De accounthouder dient een
proactieve rol te vervullen, direct toegang te hebben tot
management/bestuur van de stichting en de bevoegdheid
te hebben om direct aan de wethouder en eventueel raad
te rapporteren.
• De door de Commissie Don geformuleerde normen voor
het financieel beheer van onderwijsinstellingen moeten
uitgangspunt zijn bij het toezicht (zowel extern als intern).
Aanvullend hieraan kan de gemeente eigen normen opstellen, maar deze moeten niet strijdig zijn aan die van
de commissie Don.
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4. De bestuurlijke schaal en inrichting van het
openbaar onderwijs
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is met in totaal
85 scholen verdeeld over de sectoren primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs,
ongeveer 30.000 leerlingen en 4.000 medewerkers één van
de grootste schoolbesturen van Nederland. Het is in dat licht
niet verwonderlijk dat de onderzoeksvragen zich ook richten
op de organisatie van het openbaar onderwijs. Er wordt gesproken over de horizontale verantwoording, de betrokkenheid van ouders, leerkrachten en anderen en over de
bestuurbaarheid en menselijke maat van het openbaar onderwijs. Aspecten die voor het gemeentebestuur relevant
zijn bij de organisatie en inrichting van het openbaar onderwijs. In de vragen wordt ook gesproken over de lessen die
getrokken kunnen worden uit de ervaringen van het openbaar onderwijs. Daarbij wil de commissie niet alleen kijken
naar de lessen die op grond van de Rotterdamse ervaringen
kunnen worden getrokken, maar ook kijken naar de landelijke leerervaringen en daarover uitgebrachte adviezen. In
het bijzonder wil de commissie gebruik maken van de adviezen die daarover door de Onderwijsraad zijn uitgebracht.

4.1 Voor- en nadelen schaalgrootte
In het meest recente advies over schaalgrootte ‘De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs’ (Onderwijsraad, 2008) concludeert de Onderwijsraad dat er geen
eenduidige relatie is tussen de schaal van de school en
de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsraad stelt dat
schaalvergroting bedrijfsmatige en onderwijskundige
schaalvoordelen kan hebben, maar vanaf een zekere
grootte kunnen ook schaal-nadelen optreden. Er zijn
weinig aanknopingspunten voor een ‘optimale’ schaal.
Voor wat betreft het aantal vestigingen binnen een schoolbestuur stelt de Onderwijsraad dat er uiteraard grenzen zijn
aan het efficiënt besturen. Maar ook hier is geen optimaal
aantal te noemen. Naar het oordeel van de Onderwijsraad is
dat mede afhankelijk van de schoolsoorten en de verschillen
tussen locaties.
BOOR kent drie verschillende onderwijssectoren. Daarover
zegt de Onderwijsraad het volgende: ‘Daarnaast kunnen
zich in theorie verticale schaalvoordelen voordoen bij fusies
tussen verschillende onderwijssectoren (bijvoorbeeld primair
en voortgezet onderwijs) door lagere transactiekosten.
Daar staat tegenover dat verticale integratie kan leiden tot
vermindering van de flexibiliteit en een zwakkere prikkel tot
innovatie.’

De Onderwijsraad stelt dat er bij de overheid niet altijd
voldoende besef is geweest van de nadelen die er aan
schaalvergroting kleven. In zijn advies geeft de Onderwijsraad een opsomming van de mogelijke voor- en nadelen
van een aanzienlijke schaalgrootte (Onderwijsraad, 2008,
pagina 19).
Voordelen van aanzienlijke schaalgrootte kunnen zijn:
• breed onderwijsaanbod; meer mogelijkheden voor
differentiatie en specialisatie;
• doelmatigheidswinst (in eerste aanleg);
• scholengemeenschap met verschillende schooltypen kan
integratie bevorderen;
• groter beleidsvoerend vermogen; professionaliteit/
expertisebundeling;
• meer financiële armslag; risicospreiding en grotere
investeringscapaciteit;
• als speler op hoger niveau mee kunnen doen (geldt voor
alle sectoren, van basisscholen tot hogescholen);
• meer loopbaan- en professionaliteitmogelijkheden voor het
personeel;
• optimalere inzet van docenten in het onderwijs;
• verbetering huisvesting.
Nadelen van aanzienlijke schaalgrootte kunnen zijn:
• doelmatigheidsverlies bij doorgeschoten schaalvergroting;
het mechanisme van budgetmaximalisatie kan zorgen voor
verdere schaalvergroting, ook al wegen marginale baten
niet meer op tegen de marginale kosten (van coördinatie);
• beperking van keuzemogelijkheden qua aanbod voor
deelnemers/ouders;
• risico van anonimiteit en verminderde betrokkenheid van
ouders, deelnemers, personeel en afnemers (teloorgang
van de menselijke maat);
• verminderde invloed op de besluitvorming van ouders,
deelnemers en personeel;
• grote concentratie van leerlingen (met name in voortgezet
onderwijs en de sector van beroepsonderwijs en
volwassen-eneducatie) kan overlast voor omgeving
veroorzaken;
• ontbreken van legitimatie en controle in het geval van
lokale of regionale monopolies; en
• toenemende complexiteit van het afstemmen en managen
van de primaire processen.
In een eerdere verkenning (Onderwijsraad, 2004) wees
de Onderwijsraad al op het risico van bureaucratisering.
Bureaucratisering die juist samenhangt met de toenemende
complexiteit.
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4.2 De menselijke maat
Ook de Onderwijsraad spreekt over het belang van de
menselijke maat in het onderwijs. De Onderwijsraad stelt
(Onderwijsraad, 2008, p.32): "In grotere eenheden geven
vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, ouders en
personeel aan dat de menselijke maat zoek raakt, dat de
ervaren afstand tot de besturen van de onderwijsinstellingen
groter wordt, en dat hun eigen invloed op het reilen en zeilen
van de organisatie afneemt. Ook afnemers, zoals vervolgscholen en bedrijfsleven, hebben minder directe toegang tot
de besluitvorming over het onderwijsaanbod, waardoor de
aansluiting op de arbeidsmarkt minder goed verloopt. Dit
legitimatietekort wordt bovendien des te prangender op het
moment dat ouders weinig te kiezen hebben."
Daarbij concludeert de Onderwijsraad dat leerlingen en
ouders primair geïnteresseerd zijn in de voorzieningenlaag,
hun school. Leerkrachten hebben zowel belang bij hun
school als bij de bestuurlijke laag. En eerder concludeerde
de Onderwijsraad al dat er steeds meer aanwijzingen zijn
dat als gevolg van een grotere schaal de leerlingen onvoldoende betrokken zijn bij de schoolorganisatie en de sociale
cohesie tussen personeel en leerlingen onder druk komt te
staan. De Onderwijsraad heeft steeds meer aanwijzingen
dat als gevolg van de schaalvergroting de positie van
verschillende betrokkenen in het onderwijs zwakker wordt.

4.3 Criteria
De Onderwijsraad komt bij de beoordeling van de schaalgrootte in het onderwijs tot zes criteria voor goed onderwijs
en bestuur (Onderwijsraad, 2005, p.16 -17):
1. Keuzevrijheid: voldoende mogelijkheden voor ouders en
lerenden om eigen keuzes te maken.
2. Sociale cohesie: voldoende mogelijkheden voor lerenden
en personeel voor een goede onderlinge binding in een
veilige omgeving.
3. Doelmatigheid: een doelmatige en efficiënte inzet van
middelen.
4. Kwaliteit van het onderwijs: onderwijskundige kwaliteit,
breed aanbod en professionaliteit.
5. Toegankelijkheid: onderwijs dat in al zijn onderdelen
toegankelijk is voor alle lerenden, in dezelfde mate,
zonder drempels.
6. Legitimatie van besluitvorming en governance: Het eerste
aspect heeft betrekking op de besluiten die door de instellingen worden genomen. Het tweede aspect heeft betrekking op degelijk onderwijsbestuur en verwijst naar
adequate relatiepatronen binnen onderwijsorganisaties
en naar de bijdrage van de overheid aan degelijk onder43) Wet fusietoets in het onderwijs, Staatsblad 95.
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wijsbestuur. De inzet van gemeenschapsgeld behoeft
legitimatie, de inzet van grote sommen gemeenschapsgeld vergt veel legitimatie.
De Onderwijsraad concentreert zich later vooral op de
keuzevrijheid en legitimatie. ‘Voor de menselijke maat is het
kansrijker om te kijken naar de keuzevrijheid en legitimatie,
dan naar de optimale schaal’. Deze twee criteria hebben
ook hun vertaling gekregen in de regeling voor een fusietoets in het onderwijs, die op 1 oktober 2011 in werking is
getreden.43

4.4 Beoordeling schaalgrootte BOOR
BOOR kan worden gekenschetst als een schoolbestuur met
een zeer aanzienlijke schaalgrootte. Daarnaast onderscheidt BOOR zich van de meeste andere schoolbesturen,
doordat BOOR bestaat uit drie onderwijssectoren. De commissie komt tot de volgende beoordeling van de schaalgrootte van BOOR, op grond van de door de Onderwijsraad
gekozen criteria.
Keuzevrijheid
De commissie is van oordeel dat door de schaal van BOOR
de keuzevrijheid niet in het geding is. BOOR bestaat alleen
uit het openbaar onderwijs en daarnaast bestaat er in
Rotterdam een groot aantal andere aanbieders van onderwijs in verschillende richtingen. Naar het oordeel van de
commissie kan BOOR vooral bijdragen aan de keuzevrijheid, doordat BOOR kan voorzien in voldoende openbaar
onderwijs in de gehele stad. De grootschaligheid van BOOR
maakt het namelijk mogelijk om zwakke of relatief kleine
scholen te versterken of in stand te houden. Dat komt de
keuzevrijheid ten goede.
Sociale cohesie
Juist in een stad als Rotterdam is het van groot belang dat
er op de scholen voor openbaar onderwijs sprake is van een
goede onderlinge band tussen leerlingen en het personeel,
in een veilige omgeving. De commissie heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat de sociale cohesie binnen
BOOR wordt bedreigd. Dat neemt niet weg dat de commissie onderkent dat die in een stad als Rotterdam extra kwetsbaar is. Dat maakt het nodig om binnen het grootschalige
BOOR nadrukkelijker te sturen op kleinschaligheid en
menselijke maat en wel op schoolniveau.
Doelmatigheid
Van BOOR kan helaas niet gezegd worden dat er sprake is
van een doelmatige en efficiënte inzet van middelen. De
achtereenvolgende exploitatietekorten en de slechte

vermogenspositie bewijzen dat. De Onderwijsraad stelt dat
de verhoging van de efficiency op een bepaald moment een
omslagpunt kent en spreekt in de mogelijke nadelen over
‘doelmatigheidsverlies bij doorgeschoten schaalvergroting’.
De commissie vraagt zich echter af of de grootschaligheid
van BOOR op zichzelf een verklaring is voor het gebrek aan
doelmatigheid. Er was bij BOOR op dit gebied eerder sprake
van een gebrek aan coördinatie dan aan teveel coördinatie.
De commissie onderkent overigens wel dat de coördinatie
en afstemming in een grootschalige organisatie als BOOR
extra complex is.
Kwaliteit
Ook voor BOOR ziet de commissie geen eenduidige relatie
tussen de grootschaligheid en de kwaliteit van het onderwijs. Het is naar het oordeel van de commissie wel zo dat de
schaalvoordelen binnen BOOR die kunnen bijdragen aan
een goede aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en de beschikbaarheid van meer professionaliteit en
expertise nog onvoldoende zijn benut. Dat geldt ook voor de
professionaliteit en inzet van het personeel. Het HRM-beleid
binnen BOOR is beperkt ontwikkeld en staat in de kinderschoenen, terwijl juist de kwaliteit van het personeel allesbepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs.
Binnen BOOR is wel geïnvesteerd in innovatie, zoals
EarlyBird. Voor de commissie is het echter onduidelijk of
deze investering in voldoende mate de kwaliteit van het
openbaar onderwijs in Rotterdam heeft versterkt.
Toegankelijkheid
De commissie ziet binnen BOOR geen relatie tussen de
grootschaligheid en de toegankelijkheid. Juist het openbaar
onderwijs in Rotterdam moet in al haar schooltypen toegankelijk zijn en geen onnodige drempels opwerpen.
Legitimatie
Voor wat betreft de legitimatie van het schoolbestuur valt er
naar het oordeel van de commissie binnen BOOR veel te
verbeteren. Het algemeen bestuur heeft niet de toezichthoudende rol vervuld die het zou moeten vervullen. Terwijl juist
bij grootschaligheid het belang van intern toezicht toeneemt,
zoals de Onderwijsraad stelt. Er gaat veel geld in de instelling om en er is sprake van een groot maatschappelijk
belang. Wanneer de governance binnen BOOR niet op orde
is, kan dat repercussies hebben voor het totale openbaar
onderwijs in de stad.
Zorgen heeft de commissie ook over de inbreng van ouders,
personeel en andere belanghebbenden binnen BOOR. De
tekortkomingen in de medezeggenschap (zie paragraaf 2.9)
zijn daarvan een uiting. De legitimatie van het schoolbestuur
staat bovendien onder druk omdat de commissie aanwijzingen heeft dat er binnen BOOR onvoldoende sprake is van

een aanspreekcultuur. Er is eerder sprake van een
bureaucratische cultuur en soms wordt gesproken van een
gesloten cultuur. De afstand tussen de werkvloer en het
bestuur is groot. De grootschaligheid en complexiteit van
de organisatie vormen een extra risico voor de legitimatie.

4.5 Samenvatting, conclusies en
aanbevelingen
Er zijn geen aanwijzingen dat de grootschaligheid van
BOOR een bedreiging vormt voor de keuzevrijheid, sociale
cohesie, kwaliteit en toegankelijkheid. Dat neemt niet weg
dat op deze onderdelen wel verbeteringen nodig en mogelijk
zijn. Zeker bij doelmatigheid en kwaliteit is de grootschaligheid van BOOR onvoldoende benut om te komen tot verbetering. De legitimatie van de besluitvorming en governance
binnen BOOR schiet te kort. Zowel voor wat betreft het
interne toezicht als de inbreng van ouders, personeel en
andere belanghebbenden binnen BOOR. De afstand tussen
het bestuur en de werkvloer is te groot.
De mogelijke risico’s die verbonden zijn aan de grootschaligheid van BOOR zijn onvoldoende onderkend en als gevolg
daarvan is daar onvoldoende op gestuurd.
De commissie heeft overwogen of het, lerende van de ervaringen, noodzakelijk is om BOOR op te splitsen in verschillende bestuurlijke eenheden. Daarbij zou gedacht kunnen
worden aan verschillende rechtspersonen per onderwijssector en/of een territoriale indeling. Vergelijkbare modellen
bestaan er ook bij collega-schoolbesturen in de stad.
De commissie ziet in de beoordeling van de criteria van de
Onderwijsraad geen directe aanleiding om BOOR op te
splitsen. Van veel groter belang is om op korte termijn de
financiële administratie en de planning en control binnen
BOOR op orde te brengen. De commissie ziet het gevaar
dat het opsplitsen van BOOR er toe zou kunnen leiden dat
het verandertraject dat daarmee samenhangt de noodzakelijke verbeteringen in de aansturing en inrichting van de
organisatie zou vertragen. In de gesprekken heeft de
commissie ook geen andere overwegingen gehoord die het
opsplitsen van BOOR rechtvaardigen.
Grootschaligheid kan voordelen opleveren en behoeft op
zichzelf niet problematisch te zijn. De wijze waarop de organisatie wordt ingericht is vooral relevant. En het is onmiskenbaar zo dat een grootschalig schoolbestuur als BOOR in de
inrichting en aansturing van de organisatie extra waarborgen
moet bieden om de mogelijke negatieve effecten van de
schaal zoveel mogelijk te ondervangen of te compenseren.
Alleen wanneer blijkt dat de noodzakelijke verbeteringen in
de aansturing, financiële administratie, planning en controle
en legitimatie in de huidige structuur niet tot stand komen,
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valt een opsplitsing van BOOR te overwegen.
De bestuurspraktijk van BOOR, zoals beschreven in paragraaf 2.9, behoeft op verschillende onderdelen verbetering.
Verbeteringen zijn naar het oordeel van de commissie nodig
in de verbinding tussen de school(directeuren) en het college van bestuur, in de taakverdeling binnen het college van
bestuur, in de medezeggenschap en in de invulling van de
verschillende verantwoordelijkheden en rollen. Vanzelfsprekend niet alleen op papier maar ook in de praktijk.
Dit alles overwegende komt de commissie tot de volgende
adviezen ten aanzien van de schaal.
Aanbevelingen
Deelvraag 9: Op welke wijze wordt de bestuurbaarheid
van het openbaar onderwijs vorm gegeven met het oog op
de menselijke maat?
• Pas het subsidiariteitsbeginsel toe op het onderwijs binnen
BOOR. Verantwoordelijkheden liggen op het schoolniveau,
tenzij kwaliteit en doelmatigheid aanwijsbaar een hoger
schaalniveau noodzakelijk maken.
• Beperk de taakstelling van het bovenschools management
tot de noodzakelijke coördinatietaken. De commissie heeft
kennis genomen van de voorstellen van de rectoren en de
bovenschoolse managers om in zowel het primair als het
voortgezet onderwijs te komen tot scholengroepen met
meer verantwoordelijkheden en een bijbehorende ondersteuning. De commissie wijst op het gevaar dat hiermee
materieel meerdere schoolbesturen ontstaan, teveel
verantwoordelijkheden worden ontnomen aan de scholen
en iedere scholengroep het wiel uitvindt of geen gebruik
maakt van de schaalvoordelen van het geheel van BOOR.
• Doe recht aan de verschillen tussen de onderwijssectoren.
Dat komt de menselijke maat ten goede. De drie onderwijssectoren binnen BOOR hebben een eigen identiteit, karakter en cultuur. De bestuurlijke inrichting van BOOR moet
daar recht aan doen. Bijvoorbeeld in de portefeuilleverdeling van het college van bestuur, die niet strijdig behoeft te
zijn met de integrale verantwoordelijkheid van het college
van bestuur voor het geheel. Door een heldere verantwoordelijkheidsverdeling kan ook het directe contact tussen het
college van bestuur en de scholen worden verbeterd en zo
de afstand tussen het bestuur en de werkvloer worden
verkleind.
Deelvraag 10: Wat zijn de te onderscheiden rollen en
bevoegdheden van het college van bestuur en de interne
toezichthouder (in de huidige statuten het algemeen
bestuur)?
• Implementeer de Codes ‘Goed Bestuur’ die voor de
brancheorganisaties zijn opgenomen. BOOR heeft deze
als lid van de PO- en VO-raad onderschreven.
• Leg de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van het college van bestuur en het algemeen bestuur vast
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in statuten en bestuursreglement. Immers het algemeen
bestuur treedt in wezen op als een raad van toezicht,
terwijl het college van bestuur de dagelijkse leiding heeft.
• Werk de informatie- en verantwoordingsverplichting tussen
algemeen bestuur (interne toezichthouder) en de gemeenteraad bij reglement nader uit om duidelijkheid te krijgen
over welke punten en op basis van welke kaders toezicht
wordt gehouden (zie bijlage 11).
• Stel ten behoeve van het algemeen bestuur als adviesorgaan voor de financiële onderwerpen een auditcommissie
in. Hierin kunnen naast enkele leden van het algemeen
bestuur ook externe financiële deskundigen zitting nemen.
Neem in de het bestuursreglement op hoe werving en
selectie en het beoordelen van het functioneren van de
leden van bestuur is geregeld. Stel voor het college van
bestuur een driemanschap in met de volgende portefeuilles: voortgezet onderwijs, primair onderwijs, speciaal onderwijs/voorgezet speciaal onderwijs, relatiemanagement,
financiën, HRM en huisvesting.
• Combineer de portefeuille financiën met een inhoudelijke
portefeuille, om alle leden van het college van bestuur
voeling te laten houden met de onderwijspraktijk.
• Laat het college van bestuur de relatie met de onderwijspraktijk actief onderhouden, ook buiten de lijnen van de
medezeggenschapsorganen.
• Creëer binnen BOOR een cultuur van afspraak is afspraak,
elkaar aanspreken, collegiale intervisie, openheid en
kwetsbaarheid en checks and balances op alle niveaus.
Geef als college van bestuur en management hierin het
goede voorbeeld. Investeer daartoe in training en
coaching.
• Evalueer een jaar na invoering van de voorstellen van de
commissie op welke wijze de adviezen geïmplementeerd
zijn en monitor het proces.
• Creëer een bestuurs- en managementcultuur van bescheidenheid en eenvoud. Wees dienstbaar aan het primaire
proces in de school.

Nawoord
Met haar aanbevelingen heeft de commissie verbeteringen
in de structuur, inrichting en werkwijze voorgesteld, waarmee niet alleen gemeente en BOOR hun onderlinge relatie
kunnen vormgeven, maar waarin ook de omvangrijke
BOOR-organisatie beter kan functioneren ten dienste van
de scholen.
De commissie is zich er van bewust dat haar adviezen van
papier zijn. Het gaat er nu om die adviezen om te zetten in
praktisch handelen. Praktisch handelen, waarbij de commissie nog eens nadrukkelijk wil wijzen op het belang van een
cultuurverandering, waaraan alle betrokkenen binnen de
gemeente en BOOR een bijdrage moeten leveren. De
commissie heeft de overtuiging dat met ieders inzet het
bijzondere karakter van het openbaar onderwijs in
Rotterdam voor de toekomst kan worden verankerd.
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Bijlage 1 Bronnen
Gemeentearchief Rotterdam:
• Agendaposten college van B en W 2003-2007
• Agenda’s gemeenteraadsvergaderingen 2003-2007
• Jaarrekeningen, jaarverslagen en begrotingen van BOOR
besproken in gemeenteraad en college van B en W in de
periode 2003-2011
• Verslagen Bestuurscommissie BOOR 2003-2007
• Verordening BOOR 1998 en 2003
Bestuurlijk Informatie Systeem gemeente Rotterdam
• Stukken commissie SZ/O 2003-2006
• Stukken commissie JOCS 2006-2007
• Stukken commissie Middelen 2003-2006
• Stukken commissie JOC 2007-2010
• Stukken commissie JOCS 2010-2012
• Stukken gemeenteraad 2010-2012
BOOR dossier Bestuursdienst afdeling Beleid en
Communicatie
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Bijlage 2 Literatuur
Databases
Kluwer Online Research:
- Wet op het primair onderwijs (01-07-2012 tot 01-10-2012),
inclusief commentaar en
- Wet op het voortgezet onderwijs (01-07-2012 tot 01-082012), inclusief commentaar
- Wet op de expertisecentra (01-07-2012 tot 01-08-2012),
inclusief commentaar
- Grondwet (02-12-2008 tot ---), inclusief commentaar
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Bijlage 3 Lijst geïnterviewde personen44
1.
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12.
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14.
15.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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32.
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34.
35.
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38.
39.
40.
41.
42.
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44.
45.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
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54.
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Hans van der Vlist
Wim Blok
Jan Rath
Paul Kamps
Christel Wieman
Bart Kestens
Dick de Klepper
Stijn Brakkee
Jan Pons
Corine Eeken
Rob Fens
Geert Millekamp
Ankie de Haas
Jan van der Meer
Toon Kuijs
Johan van Knijff
Mac Steenaart
Harry Roossien
Wim Pak
Annemiek Dijkhuizen
Door Faber
Jan Kraaijenbrink
Geoffrey van Melick
Gerdi Lambers
Dina Kuiper
Ton Quadt
Petra Verspui
Henk van Smaalen
Hugo de Jonge
Jantine Kriens
Peter Lamers
Leonard Geluk
Kees Terdu
Wim Littooij
Piet van der Veen
Peter Lamers
Wim Büdgen
Marion Hartog van Banda
Irene van Kesteren
Pieter Huisman
Dick Mentink
Ruud de Lange
Mark Spierings
Rick Steur
Richard Moti
Fouad el Haji
Maarten Struijvenberg
Anton Molenaar
Jos Verveen
Jan Schonk
Wubbo Tempel
Nelleke Weltevrede
Maarten van de Donk
Deborah Middelman
Arno Bonte

bewindvoerder BOOR
voorzitter (college van bestuur BOOR)
lid (college van bestuur BOOR)
bestuursadviseur Wim Blok (bestuursbureau BOOR)
bestuursadviseur Jan Rath (bestuursbureau BOOR)
programmamanager strategisch beleid (bestuursbureau BOOR)
directeur (bestuursbureau BOOR)
lid GMR PO
voorzitter GMR VO
lid GMR SO/VSO
rector (Wolfert van Borselen)
rector (Nieuw Zuid)
bovenschoolse manager PO
bovenschoolse manager PO
bovenschoolse manager SO
bovenschoolse manager PO
bovenschoolse manager PO
directeur (obs de Barkentijn)
directeur (obs de Bloemhof)
meerscholendirecteur (obs de BergseZonnebloem)
directeur (sbo Leeflangschool)
directeur (mytylschool De Brug SO/VSO)
directeur (Wolfert van Borselen college)
plaatsvervangend rector (Thorbecke VO)
directeur (Willeboerschool voor SO/VSO)
directeur Jeugd en Onderwijs (gemeente Rotterdam)
voormalig directeur Onderwijs (gemeente Rotterdam)
hoofd financiën dMC (gemeente Rotterdam)
wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin
wethouder Financiën, Bestuur & Organisatie en Volksgezondheid
voormalig wethouder Jeugd, Gezin, Onderwijs en Sport
voormalig wethouder Jeugd, Gezin en Onderwijs
lid dagelijks bestuur (FOKOR)
lid dagelijks bestuur (FOKOR)
lid dagelijks bestuur (FOKOR)
lid dagelijks bestuur (FOKOR)
lid dagelijks bestuur (FOKOR)
lid dagelijks bestuur (FOKOR)
bestuursadviseur (FOKOR)
bijzonder hoogleraar onderwijsrecht
emeritus bijzonder hoogleraar onderwijsrecht
inspecteur PO (Inspectie van het Onderwijs)
manager PO/VO (Inspectie van het Onderwijs)
hoofdinspecteur VO, MBO / VE & HO (Inspectie van het Onderwijs)
gemeenteraadslid voor de PvdA
gemeenteraadslid voor de PvdA
gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam
gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam
gemeenteraadslid voor D’66
gemeenteraadslid voor D’66
gemeenteraadslid voor het CDA
gemeenteraadslid voor het CDA
gemeenteraadslid voor de VVD
gemeenteraadslid voor de VVD
gemeenteraadslid voor Groenlinks

44) Mede naar aanleiding van de gesprekken heeft de commissie besloten een aantal deskundigen te vragen (delen van) het concept-rapport van de commissie
te lezen en van commentaar te voorzien. De verantwoordelijkheid van het eindrapport ligt bij de commissie. De commissie heeft beoordeeld welke opmerkingen wel en welke opmerkingen niet zijn overgenomen. Daarnaast zijn er nog enkele informele gesprekken met betrokkenen gevoerd.
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Bijlage 4 Beleidskader Deelnemingen 2011-2014
Het beleidskader geeft de statutaire bevoegdheden voor het
college van B en W bij maximalisatie van bevoegdheden
van de aandeelhouder (het college):
• geven van aanwijzingen (instructiebevoegdheid) aan
directie;
• goedkeuring belangrijke/strategische besluiten waaronder
bedrijfsplan en investeringen;
• benoeming, schorsing en ontslag leden directie;
• vaststellen bezoldigingsbeleid en individuele bezoldiging
directie;
• benoeming, schorsing en ontslag RvC;
• vaststellen van jaarrekening en winstbestemming;
• vaststellen opdracht accountant;
• decharge directie;
• agenderingsrecht;
• wijziging statuten.
Maximalisering van aandeelhoudersbevoegdheden betekent
ook dat in aanvulling op de wet de volgende goedkeuringseisen in de statuten worden opgenomen (voor zover
relevant voor de betreffende vennootschap):
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren
en op andere wijze in gebruik of genot nemen en geven
van strategische activa of registergoederen;
b. het uitbreiden van activiteiten van de vennootschap met
een nieuwe tak van bedrijf, de overdracht en het sluiten
van een (tak van) bedrijf van de vennootschap of een
aanmerkelijk deel daarvan;
c. bedrijfsplan, inclusief actualisatie, jaarlijkse begroting en
beleid investeringen dividend en deelnemingen;
d. investeringen die niet zijn voorzien in de door de AvA
goedkeurde begroting of bedrijfsplan en die: van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap, branchevreemd zijn, van principiële aard zijn of een bepaald
bedrag te boven gaan;
e. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend van een bepaalde
omvang;
f. het ter leen verstrekken van gelden of het ter leen opnemen van gelden, eventueel boven een bepaald bedrag
(waarbij in beide gevallen samenhangende transacties als
één geheel worden beschouwd);
g. het verstrekken van borgtochten, garanties, persoonlijke
of zakelijke zekerheden en vergelijkbare instrumenten,
boven een bepaald bedrag;
h. het verwerven van enig belang in een andere onderneming of vennootschap, dan wel het vergroten, verkleinen
of afstoten van een gehouden belang;
i. het aangaan van een joint venture, samenwerkingsverband, alliantie of vergelijkbare transactie;

j. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de
onderneming;
k. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische
splitsing waarbij de vennootschap partij is;
l. het in hoedanigheid van aandeelhouder van een dochtervennootschap verlenen van goedkeuring aan besluiten
van de directie van die vennootschap die op grond van de
statuten van de dochtervennootschap aan de goedkeuring van haar algemene vergadering van aandeelhouders
zijn onderworpen. Onder deze goedkeuring vallen ook
besluiten van de dochtermaatschappij die door de
vennootschap zelf zouden worden genomen als het niet
een besluit van de dochtermaatschappij of deelneming
maar van de vennootschap zelf zou zijn geweest (doorwerking bevoegdheden AVA moedervennootschap);
m. het beginnen en voeren van gerechtelijke procedures
waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures
aangaande strategische beslissingen, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen
uitstel kunnen lijden;
n. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten,
compromissen en akkoorden;
o. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van
betaling;
p. sluiten, wijzigen, beëindigen van overeenkomsten met
een van de aandeelhouders (bij vennootschappen met
meerdere aandeelhouders).
Daarnaast is het gewenst statutair te regelen dat de
aandeelhouder ook andere besluiten voor goedkeuring kan
aanwijzen.
Recht op inlichtingen
De AvA (het college) dient geïnformeerd te worden over
informatie die voor de aandeelhouder van belang is om
zonodig bij te kunnen sturen. Geregeld wordt dat belangrijke
informatie door de directie actief wordt verstrekt en dat de
AvA (het college) zonodig relevante informatie kan
opvragen.
Voor het aangaan en beheer van deelnemingen in de vorm
van een stichting geldt voor een groot deel hetzelfde als
voor de vennootschappen, met dien verstande dat rekening
gehouden moet worden met het feit dat een stichting geen
winstdoel heeft en geen aandeelhouders of leden kent. De
stichting mag ook geen uitkeringen verstrekken aan haar
oprichters. Voor het overige laat de wetgever de gemeente
vrij om de stichting op de door haar gewenste wijze in te
richten. De zeggenschap in stichtingen is derhalve
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afhankelijk van wat in de statuten en overeenkomsten is
opgenomen.
Ook het bestuur en de raad van toezicht van de stichting
dient het belang van de stichting te behartigen, dat anders
kan zijn dan het gemeentelijke belang. Om die reden worden ook bij stichtingen geen gemeentelijke bestuurders of
ambtenaren aangewezen om deze rollen te vervullen.
Om het publieke en financiële belangen van de gemeente bij
de stichting goed te kunnen behartigen wordt waar nodig
geregeld dat het college:
a. de leden van de directie en de raad van toezicht kan
benoemen, schorsen en ontslaan;
b. het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur/directie
en raad van toezicht en de individuele bezoldiging van de
raad van betuur vaststelt;
c. een goedkeuringsrecht heeft voor de (meerjaren) begroting- en jaarrekening, beleidsplannen, andere belangrijke
financiële besluiten statutenwijziging en ontbinding;
d. de accountant benoemt (belang: definiëring opdracht);
e. de bestemming van het (positief) liquidatiesaldo vaststelt.
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Bijlage 5 Beoordeling door Inspectie van het Onderwijs
Onderstaand een overzicht van het oordeel van de Inspectie
van het Onderwijs over de Rotterdamse openbare scholen
ten opzichte de Rotterdamse bijzonder scholen, de G4 en
de landelijke cijfers.
Ten opzichte van de officiële publicatie over het betreffende
jaar kunnen er kleine afwijkingen zijn omdat in onderstaand
overzicht geen correctie is toegepast ten opzichte van de
lijst met zeer zwakke scholen op internet op peildatum 1
september van betreffende jaar.
Basisonderwijs: percentage zeer zwakke scholen, zwakke
scholen en scholen met basis arrangementen.
Peildatum 1 september 2010
Zeer zwak
Zwak
Basis

Nederland
1,3 %
6,3 %
92,4 %

G4
1,2 %
10,0 %
88,8 %

Rotterdam
Zeer zwak
Zwak
Basis

Overig
0,8 %
7,1 %
92,1 %

Openbaar
1,2 %
4,9 %
93,9 %

Amsterdam
2,3 %
10,5 %
87,2 %

Rotterdam
1,0 %
6,3 %
92,8 %

Den Haag
0,7 %
14,5 %
84,9 %

Utrecht
0,0 %
10,0 %
90,0 %

N.B. afgelopen jaar zijn er een aantal zeer zwakke scholen in Rotterdam opgeheven.
Peildatum 1 september 2011

Zeer zwak
Zwak
Basis

Nederland
0,7 %
4,5 %
94,8 %

G4
1,0 %
7,7 %
91,2 %

Rotterdam
Zeer zwak
Zwak
Basis

Overig
0,8 %
4,7 %
94,5 %

Openbaar
1,3 %
7,6 %
91,1 %

Zeer zwak
Zwak
Basis

Nederland
0,4 %
3,2 %
96,5 %

G4
0,6 %
5,6 %
93,8 %

Rotterdam
Zeer zwak
Zwak
Basis

Overig
0,8 %
8,5 %
90,7 %

Openbaar
1,2 %
3,7 %
95,1 %

Amsterdam
0,9 %
10,0 %
89,0 %

Rotterdam
1,0 %
5,8 %
93,2 %

Den Haag
0,7 %
6,9 %
92,4 %

Utrecht
2,0 %
7,9 %
90,1 %

Amsterdam
0,9 %
6,4 %
92,7 %

Rotterdam
1,0 %
6,7 %
92,4 %

Den Haag
0,0 %
4,6 %
95,4 %

Utrecht
0,0 %
3,0 %
97,0 %

Peildatum 1 september 2012
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Voortgezet onderwijs: percentage zeer zwakke scholen,
zwakke scholen en scholen met basis arrangementen.
Peildatum 1 september 2010

Zeer zwak
Zwak
Basis

Nederland
1,3 %
10,8 %
87,9 %

G4
2,3 %
18,6 %
79,1 %

Rotterdam
Zeer zwak
Zwak
Basis

Overig
2,2 %
22,0 %
75,8 %

Openbaar
0,0 %
33,3 %
66,7 %

Zeer zwak
Zwak
Basis

Nederland
0,9 %
10,3 %
88,8 %

G4
0,5 %
15,0 %
84,5 %

Rotterdam
Zeer zwak
Zwak
Basis

Overig
1,1 %
22,1 %
76,8 %

Openbaar
0,0 %
28,0 %
72,0 %

Amsterdam
2,7 %
16,2 %
81,1 %

Rotterdam
1,7 %
24,3 %
73,9 %

Den Haag
0,0 %
19,8 %
80,2 %

Utrecht
8,1 %
5,4 %
86,5 %

Amsterdam
0,8 %
8,2 %
91,0 %

Rotterdam
0,8 %
23,3 %
75,8 %

Den Haag
0,0 %
14,8 %
85,2 %

Utrecht
0,0 %
10,8 %
89,2 %

Peildatum 1 september 2011

Peildatum 1 september 2012
Nog in onderzoek.
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Bijlage 6 Sturingsmogelijkheden van de gemeente na
verzelfstandiging 45
Hieronder worden enkele uitgangspunten geschetst die van
belang zijn bij de beantwoording van de vraag in welke mate
de gemeente (raad of college van B en W) nog sturingsmogelijkheden heeft bij het verzelfstandigd openbaar onderwijs
(in welke bestuursvorm dan ook).
Uitgangspunt: autonomie bevoegd gezag
Op de eerste plaats kan er een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds privaatrechtelijke stichtingen die als
overheidsstichtingen zijn aan te merken, zoals de stichting
voor openbaar onderwijs ex artikel 48 WPO, anderzijds de
‘samenwerkingsstichting’ ex artikel 17 WPO, die deels ook
als niet-overheid beschouwd moet worden. Bij de overheidsstichting nemen sommigen, zoals Schreuder,46 Van der
Ploeg,47 en Overes,48 aan dat de overheidsstichting een
eigen belang heeft, naast het algemeen belang dat namens
de overheid wordt behartigd.49 In hun optiek verzet zich dat
eigen belang tegen bijvoorbeeld specifieke instructierechten
van de overheid jegens het bestuur. In dezelfde lijn ligt de
opvatting van Maeijer,50 die aangeeft dat het eigen belang
van de overheidsstichting zich niet verdraagt met statutaire
of buiten-statutaire regelingen, waarbij door de overheid het
recht wordt voorbehouden concrete instructies te geven aan
het bestuur. Een volledig van de overheid afhankelijke stichting is volgens Maeijer met het privaatrechtelijk normenstelsel in strijd, en zou tevens niet in overeenstemming zijn met
het oogmerk van privatisering: het juist op afstand plaatsen
van de overheid.51
Anderen, zoals Slagter,52 menen dat er geen bezwaar is
tegen specifieke instructierechten. In de literatuur is er aldus
geen heersende leer omtrent de vraag in hoeverre de overheid haar invloed mag uitstrekken naar het bestuur van de
(verzelfstandigde) overheidsstichting.
Een ander relevant normenkader is Boek 2 BW. Genoemd
kan worden artikel 2:291 BW dat stelt dat het bestuur belast
is met het besturen van de stichting, behoudens beperkingen volgens de statuten. Bovendien vordert artikel 2:8 BW
dat degenen die krachtens de wet en de statuten bij de organisatie zijn betrokken zich jegens elkander gedragen naar
redelijkheid en billijkheid. Betrokkenen omvatten dus bestuur, interne toezichthouder, maar in casu ook gemeentelijke organen.

Nadrukkelijk dient ook gekeken te worden naar de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 48 WPO, die de stichting
voor openbaar onderwijs in de wet introduceerde. Bij het
wetsvoorstel inzake de samenwerkingsschool werd door de
regering (in antwoord op het advies van de Raad van State)
ten aanzien van de relatie tussen gemeente en de nieuwe
rechtspersoon gesteld: ‘Het voorschrift dat de stichting alle
taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uitoefent, is
noodzakelijk omdat duidelijk moet zijn dat de gemeente uitsluitend kan kiezen voor verzelfstandiging van een openbare
school door alle taken en bevoegdheden (cursivering van
mij-PH) ten aanzien van die school over te dragen aan de
stichting. Zij kan daarbij geen voorbehoud maken. Het is niet
langer de gemeente die als aanspreekpunt functioneert,
maar de stichting. Daarmee regelt de wetgever niets ten
aanzien van de bevoegdheden binnen de rechtspersoon’.53
Zie in dit verband artikel 48 lid 5 WPO: zelfstandigheid en
autonomie van de nieuwe stichting staat daarmee voorop.
Belangrijk is voorts wat de parlementaire stukken aangeven
over de wijze waarop en de mate waarin de overheid (in dit
geval de gemeente) haar toezichthoudende functie op de
(overheids)stichting moet waarmaken en hoe dit in de afzonderlijke wetten is gewaarborgd. Ten aanzien van de stichting
voor openbaar onderwijs merkte de regering op: “Volgens dit
wetsvoorstel zullen stichting en openbare rechtspersoon in
alle gevallen volledig bevoegd zijn en met uitsluiting van
andere organen optreden als bevoegd gezag”.54 In tegenstelling tot de ‘traditionele’ bestuursvormen voor het openbaar onderwijs wordt bij de stichting bevoegd gezag en
instandhouding in één hand gelegd. Vermogensrechtelijk
bestaat er geen band tussen de gemeente en de rechtspersoon en de bekostiging verloopt dan ook via een rechte
lijn van de Rijksoverheid naar de rechtspersoon. Dit
betekent o.a. dat zij civielrechtelijk zelfstandig aansprakelijk
zijn en het uiterste geval faillissement kan volgen.
De zelfstandigheid van de rechtspersoon ontslaat de overheid evenwel niet van de plicht tot toezicht. Bij falend beleid
van een stichting voor openbaar onderwijs zal mogelijk aangenomen kunnen worden dat de overheid hiervan wist (of
behoorde te weten), en door dat toe te laten of niet te verhinderen onrechtmatig handelt (begroting en jaarrekening

45) Op verzoek van de commissie heeft prof. Mr. P.W.A. Huisman, Erasmus School of Law, Rotterdam en Haagse Hogeschool deze bijdrage geschreven.
46) C.A. Schreuder, Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Deventer 1994, p. 53.
47) T.J. van der Ploeg, Privaatrechtelijke bedenkingen tegen de overheidsstichting, TVVS 1995, p. 153.
48) C.H.C. Overes, De privaatrechtelijke stichting als rechtsvorm voor het openbaar onderwijs: een deugdelijk alternatief?, NTOR 1995, nr. 3, p. 130.
49) Zie over het onderscheid tussen algemeen en eigen belang in dit verband Schreuder, a.w., p. 48 e.v.
50) J.M.M. Maeijer, Privatisering, Nadere verkenning van een al te gemakkelijk ingeslagen weg, Nijmegen 1997, p. 18 e.v.
51) Maeijer, a.w., p. 19.
52) W.J. Slagter, De overheidsstichting en het belang van de overheid, TVVS 1986, p. 79. Hij spreekt over een verhouding analoog aan het concernrecht.
De gemeente is in casu bijvoorbeeld de ‘moeder’, de stichting voor openbaar onderwijs is de ‘dochteronderneming’.
53 Kamerstukken II 1994/95, 24 138, A, p. 8.
54) Kamerstukken II 1995/96, 24 138, nr. 5, p. 7 en artikel 48 lid 5 WPO
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worden immers goedgekeurd door de gemeenteraad
volgens artikel 48 lid 6d WPO). De gemeenteraad en het
college van B en W houden de plicht om te voorzien in
voldoende openbaar onderwijs in de gemeente (artikel 23,
vierde lid Grondwet). De ‘toezichtsplicht’ zou dus wat betreft
De Kluiver55 veronderstellen dat bij falend beleid van een
stichting zoals genoemd in artikel 48 WPO al snel aangenomen kan worden dat de overheid hiervan wist (of behoorde
te weten), en door dat toe te laten of niet te verhinderen
onrechtmatig handelt.
De gemeenteraad heeft deswege de bevoegdheid, grondwettelijk bezien zelfs de plicht, om in het geval van ernstige
taakverwaarlozing zelf in het bestuur van de openbare
school te voorzien (artikel 48 lid 11 WPO). In het uiterste
geval kan de stichting of de openbare rechtspersoon door
de gemeenteraad worden ontbonden. Opgemerkt zij dat in
zulk geval de school niet wordt opgeheven; het bestuur zal
worden voortgezet door het gemeentebestuur.
Dat niettemin met de instelling van de stichting en overdracht in beginsel een volledige overdracht van bevoegdheden heeft plaatsgevonden vindt bovendien steun in de
wet inzake de aanpassing van de onderwijswetgeving aan
de derde tranche van de Awb. De regering stelde dat bij de
bestuursoverdracht (bij verzelfstandiging vindt ook bestuursoverdracht van de openbare scholen plaats) ex artikel 49
WPO geen sprake kon zijn van delegatie: “Een delegatiebesluit kan […] te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt niet
voor de bestuursoverdracht, waarbij alle eigendomsrechten
en bevoegdheden met de overdracht ‘verdwijnen”.56
Enkele elementen in de reikwijdte van toezicht op
het verzelfstandigde openbaar onderwijs door de
gemeenteraad
Welke aanknopingspunten zijn er te vinden in de wet en
wetsgeschiedenis ten aanzien van de focus van het toezicht
door de gemeente? Volgens de regering zou de vereiste
‘overheersende mate van overheidsinvloed’ in het bestuur
betrekking hebben op de materiële eisen die aan het openbaar onderwijs worden gesteld.57 Hoe de overheidsinvloed
precies zou moeten worden vastgelegd was op voorhand
niet aan te geven, aldus de regering.58 De wetgever had
echter wel de taak grenzen te stellen om bijvoorbeeld te
voorkomen dat het gehele bestuur uit ouders zou bestaan;
in dat geval was er immers geen sprake van dominante invloed van de overheid (artikel 48 lid 6b WPO maximeert het
aantal ‘ouderzetels’ dan ook tot de helft).

Aldus is in artikel 48 WPO een aantal onderwerpen te vinden waaraan de statuten van de stichting voor openbaar
onderwijs moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld goedkeuringsrechten ten aanzien van de statutenwijzigingen, goedkeuring van de begroting en een taakverwaarlozingsregeling.
In sommige gevallen heeft de wetgever expliciet de toezichtsbevoegdheden gelimiteerd, zoals de laatste volzin
van artikel 48 lid onder h bijvoorbeeld aangeeft: onthouding
van goedkeuring van de begroting of het niet instemmen
met de jaarrekening kan alleen indien er strijd is met het
recht of het met het financiële belang van de gemeente.
Voor wat betreft de verplichting tot een jaarverslag over de
‘wezenskenmerken’ (ex artikel 48 lid 8 WPO) en de reikwijdte van de taakverwaarlozingsregeling in artikel 48 lid 11
WPO nog kort het volgende. In de wetsgeschiedenis zijn
niet veel woorden gewijd aan de verslagbepaling, maar er is
wel het volgende over opgemerkt: "In dat verslag wordt in
elk geval aandacht besteed aan de wijze waarop het bestuur
gestalte heeft gegeven aan de wezenskenmerken van het
openbaar onderwijs, te weten: de algemene toegankelijkheid, de levensbeschouwelijke pluriformiteit en de nondiscriminatie voor wat betreft het personeel” 59 en " Van de
rapportage verwachten ondergetekenden (minister-PH) dat
voortdurend op controleerbare wijze verantwoording wordt
afgelegd. Deze rapportage is van belang ten behoeve van
de grondwettelijke garantie van het openbaar onderwijs. Het
gemeentebestuur heeft een belangrijke bewakende rol daarbij. Deze rol kan hij alleen dan goed vervullen wanneer hij
over voldoende informatie beschikt 60. De wetgever heeft
aldus een paar elementen voorgeschreven die in het verslag
moeten staan gelet op de materiële kenmerken van het
openbaar onderwijs (en dus niet zozeer op de instandhouding of financiële stand van zaken): de algemene toegankelijkheid, de uitwerking van de pluriformiteit, en de gelijke
benoembaarheid. E.e.a moet volgens de wetsgeschiedenis
zodanig opgeschreven zijn dat die informatie voldoende en
controleerbaar is. Andere kaders, zoals bijvoorbeeld de
code goed bestuur PO, geven weinig aanknopingspunten
voor betrokkenheid van specifiek de gemeente(raad) als
‘stakeholder’ bij bijvoorbeeld de horizontale dialoog (artikel
11 Code goed bestuur), omdat de gemeente wordt gezien in
de verticale kolom, als onderdeel van de overheid
(zie p. 21 toelichting code).
Ten aanzien van het gebruik van de taakverwaarlozingsregeling blijkt uit een eerste uitspraak dat de rechter het
gebruikt van de bevoegdheid op grond van de taakverwaarlozingsregeling op dit moment marginaal toetst.

55) In die zin ook ongeveer Maeijer, a.w., p. 23, die via ‘vereenzelviging’ de ‘vermomde’ overheid aansprakelijk wil stellen bij wanbeheer.
56) Kamerstukken II 1999/00, 27 265, A, p. 5.
57) Kamerstukken II 1995/96, 24 138, nr. 5, p. 2. Genoemd kunnen worden de algemene toegankelijkheid en de waarborgen ten aanzien van het neutrale
karakter.
58) Kamerstukken II 1995/96, 24 138, nr. 5, p. 6.
59) Kamerstukken II 1994/95, 24 138, nr. 3, p. 13.
60) Kamerstukken II 1995/96, 24 137 nr. 6 p.
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Een en ander is gebleken bij een bestuurder bij een stichting
voor openbaar onderwijs door de voorzieningenrechter van
de rechtbank Roermond.61 Hierbij ging het om een verschil
van inzicht over de taakopvatting van het bestuur, waarbij bij
besluit door het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht het
bestuur van de stichting was ontslagen.
Met betrekking tot het geschil waren naar het voorlopig
oordeel van de voorzieningenrechter de door het gemeenschappelijk orgaan gemelde signalen met betrekking tot het
functioneren van de algemeen directeur zowel binnen de
stichting tegenover het personeel als naar buiten toe
dermate ernstig, dat het bestuur nadrukkelijk had moeten
ingaan op deze signalen. Het ontslag van het bestuur was
het gevolg van een ernstige vertrouwensbreuk. Vervolgens
heeft het gemeenschappelijk orgaan volgens de rechter
kunnen concluderen dat er sprake is van een ernstige taakverwaarlozing door het bestuur en beslissen zelf voorlopig
te voorzien in het bestuur. Ook ten aanzien van dit onderdeel kan het besluit de marginale rechterlijke toets doorstaan, aldus de rechter.
De term taakverwaarlozing kent een grondwettelijke oorsprong.62 In het onderwijs gaat het niet om toezicht binnen
de overheidskolom, maar tussen een overheidsorgaan en
een semi-publiekrechtelijk orgaan. In antwoorden op
Kamervragen heeft de minister gesteld dat er geen scherp
omlijnde criteria zijn gesteld wanneer er sprake is van taakverwaarlozing. In algemene zin stelde de minister over de
reikwijdte van het toezicht door de gemeenteraad op het
verzelfstandigd openbaar onderwijs: ” Wel heeft de wetgever
bewust een ruime bevoegdheid vastgelegd in de WPO voor
de gemeenteraad wat betreft het toezicht. In de kamerbehandeling van het wetsvoorstel inzake de verzelfstandiging
van de bestuursvorm van het openbaar onderwijs is destijds
aangegeven dat de wet expliciet voorschrijft dat de statuten
of de verordening een regeling omtrent het toezicht moet
bevatten en dat het toezicht dus nooit slechts marginaal
mag zijn”.63
Meer dan marginaal toezicht dus, maar ook ruimte voor
maatwerk. In genoemd antwoord is namelijk ook door de
minister aangegeven dat het aan de gemeente en verzelfstandigd bestuur is om de precieze invulling van het vereiste
van artikel 48 lid 6 WPO (benoeming en ontslag van
bestuursleden). Uit te oefenen bevoegdheden moeten wel
stoelen op statuten of verordening: ”Het toezichthoudend
orgaan kan derhalve geen bevoegdheden uitoefenen die
niet vooraf uitdrukkelijk zijn vastgelegd door gemeenteraad

en stichting. Als sprake is van een scheiding van bestuur
en intern toezicht op het bestuur, dan is de interne toezichthouder belast met het toezicht op de uitvoering van de taken
en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur. Het
is dan onder andere de taak van de toezichthouder om
bestuurders te benoemen en te ontslaan. Dit geldt voor
zowel bijzonder als openbaar onderwijs. Daar waar de
interne toezichthouder een brede bevoegdheid tot ingrijpen
heeft ten opzichte van het bestuur heeft de overheid beperkte instrumenten om op te treden bij slechte onderwijskwaliteit of bestuurlijk wanbeheer” 64.
Kortom: Het toezicht door de gemeenteraad op dat verzelfstandigd openbaar onderwijs kan niet marginaal zijn, zoals
de beantwoording van de Kamervraag aangeeft, maar ingrijpen kan voornamelijk repressief, en niet preventief, en moet
gebaseerd zijn op bevoegdheden vastgelegd in de statuten,
reglement of de verordening.

61) Vz. Rb. Roermond 28 augustus 2009, LJN BJ 6422.
62) Vgl artikel 132, vijfde lid, Grondwet: ‘De wet regelt de voorzieningen bij in gebreke blijven ten aanzien van regeling en bestuur, […]. Bij de wet kunnen […]
voorzieningen worden getroffen voor het geval het bestuur van een provincie of een gemeente zijn taken grovelijk verwaarloost .’ Zie ook de Wijziging van de
Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek
toezicht), Kamerstukken II 2010-2011, 32 389, nr. 11, p. 2.
63) Aanhangsel Handelingen II 2008/09, 3825.
64) Idem.
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Bijlage 7 Verschillen ten aanzien van het gemeentelijk
toezicht in one tier of two tier model 65
Hieronder wordt ingegaan op de wijzigingen die zijn doorgevoerd als gevolg van de wet Goed onderwijs, goed bestuur.
Hierbij zijn ook opmerkingen gemaakt ten aanzien van de
rolverdeling tussen de gemeente(raad) en de interne
toezichthouder, c.q. raad van toezicht.
Attributie van bevoegdheden interne toezichthouder
Door de invoering van de wet Goed onderwijs, goed bestuur
is in artikel 17a, 17b, en 17c WPO een aantal voorwaarden
opgenomen rond de scheiding tussen bestuur en intern
toezicht die ook van toepassing zijn op het openbaar
onderwijs. De wetgever heeft hierbij een aantal bevoegdheden geattribueerd (rechtstreeks toebedeelt) aan de interne toezichthouder of het toezichthoudend orgaan. Het
eerste lid van de artikelen 17c WPO geeft aan met welke
taken de toezichthouder minimaal is belast. Zo heeft de
toezichthouder het goedkeuringsrecht met betrekking tot
begroting en jaarverslag (onderdeel a) en houdt toezicht op
de naleving van wettelijke verplichtingen en de afwijkingen
van de branchecode (onderdeel b). “Deze taken leiden tot
invloed op het beleid en de gang van zaken bij de school.
Het toezien op de verwerving en bestemming en aanwending van de middelen (onderdeel c) maakt de interne toezichthouder (mede)verantwoordelijk voor deze aspecten.
De bepaling dat de toezichthouder de instellingsaccountant
aanwijst en dat die rapport aan hem uitbrengt (onderdeel d),
geeft de toezichthouder op financieel gebied een sterkere
positie ten opzichte van het bestuur. De verantwoording over
de uitvoering van deze taken en de uitoefening van deze
bevoegdheden in een jaarverslag (onderdeel e) is het sluitstuk van deze regeling en biedt de basis voor horizontaal
en verticaal toezicht door stakeholders, de minister en de
inspectie”, aldus de Memorie van Toelichting66 .
Net zoals het bijzonder onderwijs heeft het openbaar onderwijs een zekere vrijheid te kiezen voor functionele of organieke scheiding tussen bestuur en toezicht, om daarmee te
voldoen aan artikel 17b WPO. Met deze uitspraak lijkt er
aldus een vormvrijheid te zijn, die alleen begrensd wordt
door het BW en de onderwijswet die in deze zin geen
specifiek model voorschrijft. Men kan dus in de praktijk
opteren voor hetzij raad van toezicht, one-tier, of
gedelegeerde bestuurder/directeur model.

De toezichthouders moeten worden benoemd op grond van
vooraf openbaar gemaakte competentieprofielen, zo blijkt uit
art. 17a lid 2 WPO. Bovendien behoeven de profielen het
advies van de medezeggenschapsraad (Artikel 11q WMS).
Uit art. 17a lid 2 WPO) volgt expliciet dat de medezeggenschapsraad het recht heeft om een bindende voordracht te
doen bij benoeming van leden van een raad van toezicht, en
wanneer er sprake is van een openbare stichting met een
raad van toezicht ex artikel 48 WPO verondersteld lid 12
onder b dat minstens een derde van de leden van de raad
worden benoemd op bindende voordracht van ouders die
staan ingeschreven op de betrokken scholen.
One tier model: onderscheiden posities, maar toch één
bestuur
Bij het zogenaamde ‘one tier’ model67 maken de statuten
of het huishoudelijk reglement een splitsing tussen een
algemeen vrijwilligersbestuur en een dagelijks (college van)
bestuur dat (mede) kan bestaan uit betaalde professionals.
Het algemeen bestuur beperkt zich grotendeels tot het
algemeen beleid en het toezicht op het dagelijks bestuur
(daaronder begrepen de benoeming van het dagelijks
bestuur), het dagelijks bestuur tot het nemen van de overige
besluiten. Het verschil met het klassieke model en het raadvan-toezichtmodel is, dat het algemeen en het dagelijks
bestuur beide hun eigen bevoegdheden hebben, maar dat
beide organen in civielrechtelijke zin samen het bestuur
vormen. Als bijvoorbeeld de administratieplicht volgens de
wet is opgedragen aan het bestuur, betekent dit dat beide
organen verantwoordelijk zijn. Het algemeen bestuur
fungeert in dit model als toezichthouder ten opzichte van
het dagelijkse bestuur. Zo kunnen bepaalde besluiten van
de dagelijkse bestuurder zijn onderworpen aan goedkeuring
van het algemeen bestuur.
In geval van een one tier-model spreekt de WPO van een
‘functionele scheiding’ en van de ‘interne toezichthouder’.
Welk model ook wordt gekozen, art. 17b lid 2 WPO bepaalt
dat de toezichthouder onafhankelijk van het bestuur functioneert. Dit betekent dat degene die het intern toezicht uitoefenen zonder beïnvloeding door anderen informatie kunnen
verzamelen, zich een oordeel kunnen vormen en eventueel
ook kunnen interveniëren, aldus de memorie van toelichting.

65) Op verzoek van de commissie heeft prof. mr. P.W.A. Huisman, Erasmus School of Law, Rotterdam en Haagse Hogeschool deze bijdrage geschreven.
66) Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 3 p.26.
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Een zekere complicatie is dat ‘interne toezichthouders’
dus zowel toezichthouders zijn in de zin van de WPO,
maar civielrechtelijk onderdeel van ‘het’ bestuur blijven.
Zoals gezegd is in artikel 17c WPO een aantal minimumtaken van de toezichthouder voorgeschreven, zoals goedkeuring van de begroting en het jaarverslag (17c lid 1 sub a
WPO), goedkeuring van het strategisch meerjarenplan en
het toezien op de naleving van de code voor goed bestuur.
Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur. Als is gekozen voor een one tier-bestuur behoren daartoe ook de
niet-uitvoerend bestuurders, zodat de medeondertekening
van het jaarverslag door hen deze goedkeuring impliceert;
een afzonderlijk goedkeurend besluit is dan niet nodig. In
artikel 17c lid 3 worden enkele bevoegdheden (zoals benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders) aan de raad
van toezicht, terwijl zulks niet geldt voor een andere
toezichthouder, zoals een algemeen bestuur.
Raad van toezicht: afstand en geen goedkeuringsrecht
meer t.a.v de begroting
Door de inwerkingtreding van de wet goed onderwijs, goed
bestuur per 1 augustus 2010 is nu expliciet mogelijk dat een
stichting voor openbaar onderwijs ex artikel 48 WPO een
raad van toezicht kan hebben. Lid 12 van dat artikel stelt dat
bij een raad van toezicht lid 6 niet van toepassing is en dat
aldus de raad van toezicht een aantal bevoegdheden ‘overneemt’ die bij andere bestuursmodellen, zoals een one-tier
model, bij de gemeenteraad rusten.
In de memorie van toelichting is terzake opgemerkt dat de
bevoegdheden die de raad van toezicht in een dergelijk
geval ten minste vervult, identiek zijn aan die van een raad
van toezicht in het bijzonder onderwijs. In afwijking van het
advies van Zoontjens en Vermeulen67 werd in het wetsvoorstel er expliciet voor gekozen de goedkeuringstaak ten aanzien van de begroting te beleggen bij de raad van toezicht.
“Deze taak past beter bij het intern toezichthoudend orgaan
van een bestuursvorm die vermogensrechtelijk, dus financieel, verzelfstandigd is ten opzichte van de gemeente. Indien
een gemeente daar problemen mee heeft, kan men altijd
beslissen niet over te gaan tot het instellen van een raad
van toezicht”.68
Een en ander is bevestigd in de nota naar aanleiding van
het verslag. In een vraag van de SP-fractie of er democratische mogelijkheden waren voor de gemeente om al in een
eerder stadium in het schoolbeleid bij te sturen, als dit het
algemeen belang dient, antwoordde de regering69 dat hier de
afweging speelt over de wijze waarop invulling kan worden

gegeven aan de functiescheiding intern toezicht – bestuur in
die gevallen waarin het bestuur van het openbaar onderwijs
is verzelfstandigd. Het wetsvoorstel maakte het mogelijk dat
een stichting openbaar onderwijs gaat functioneren met een
raad van toezicht, die daarbij de nodige toezichtstaken
(waaronder goedkeuring begroting en jaarverslagen) van de
gemeenteraad overneemt. De regering wees op het optionele karakter: er is een mogelijkheid, maar geen verplichting. Een gemeenteraad kan er aldus voor opteren het
bestaande bestuursmodel te handhaven en zelf alle toezichtstaken te blijven uitoefenen. Ook dan wordt voldaan
aan de vereiste van artikel 17c WPO. Het is de gemeenteraad die in overleg met de betrokken stichting uiteindelijk
bepaalt of al dan niet wordt overgestapt op een raad van
toezicht. Wanneer welbewust via een democratisch besluit
is besloten tot het instellen van een raad van toezicht, was
er volgens de regering geen reden een wezenlijk ander
takenpakket op te dragen dan de raden van toezicht die
opereren in het bijzonder onderwijs.
De reden hiervoor is, aansluitend bij het principe zoals in
verwoord in artikel 48 lid 5 WPO (zie eerder par. 2.1), is de
zelfstandigheid van het bevoegd gezag en het interne toezicht. “De raad van toezicht binnen het openbaar onderwijs
moet immers ook volwaardig kunnen opereren. Daartoe behoort de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag.
Dit past ook bij het karakter van de bestuurlijke verzelfstandiging die namelijk ook een vermogensrechtelijke en financiële scheiding van het openbaar onderwijs inhoudt. Het
openbaar onderwijs maakt vanaf dat moment geen onderdeel meer uit van de gemeentebegroting, noch van het budgetrecht van de gemeenteraad. Dit alles heeft niets te
maken met het op een zijspoor zetten van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft namelijk zelf beslist om het
openbaar onderwijs bestuurlijk op afstand te zetten. De verzelfstandiging heeft als beoogd effect dat het bestuur van
het verzelfstandigd openbaar onderwijs en niet langer het
gemeentebestuur, als een in alle opzichten volwaardig
schoolbestuur functioneert. Daarmee is dit bestuur ook voluit verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kan daar ook
rechtstreeks vanuit het inspectietoezicht op worden aangesproken. Dit geeft de gemeente voluit de gelegenheid om –
zonder last van de bekende dubbele pet – zich te richten om
het lokale onderwijsbeleid”, aldus de regering.70
Is hiermee al het toezicht vanuit de gemeente buiten beeld?
Nee, maar “het bestuurlijk op afstand zetten van het openbaar onderwijs betekent ook dat de gemeente beperkte
(formele) mogelijkheden heeft tussentijds bij te sturen in het

67) P.J.J. Zoontjens, & B.P Vermeulen, Governance in het openbaar onderwijs. Eindrapport 2e deel. Amsterdam: VU Amsterdam 2007.
68) Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 3 p.29.
69) Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 9 p.37.
70) Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 9, p. 37-38.
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beleid. Dit is ook logisch omdat dit als risico heeft dat de
gemeente dan te veel op de stoel van het verzelfstandigd
bestuur gaat zitten. Dit neemt niet weg dat de gemeente alle
mogelijkheden heeft voluit het gesprek aan te gaan met het
bestuur van het openbaar onderwijs bijvoorbeeld in het
kader van het overleg over de Lokaal Educatieve Agenda,
maar ook op basis van het jaarlijks door het bestuur uit te
brengen verslag van haar werkzaamheden aan de gemeenteraad. Daarnaast behoudt de gemeenteraad ten principale
de mogelijkheid om bij ernstige taakverwaarlozing door het
bestuur of functioneren in strijd met de wet in actie te komen
door zelf de bestuurs- en toezichttaken weer uit voeren en
zonodig de stichting te ontbinden”, aldus de regering. 71
Duidelijk is evenwel dat met de verzelfstandiging, en met
de instelling van een raad van toezicht, het accent van het
toezicht door de gemeente (nog meer) verschuift van
proactief naar reactief, van bevoegdheden naar informatieverschaffing.

71) Kamerstukken II 2008/09, 31 828, nr. 9 p.37.
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Bijlage 8 Het karakter van het openbaar onderwijs
Het karakter van het openbaar onderwijs is door de
vereniging Openbaar Onderwijs Nederland samengevat in
zes kernwaarden (Te Bos & Huigsloot 2008):
a. Iedereen welkom: De openbare school staat open
voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging,
godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of
seksuele geaardheid.
b. Iedereen benoembaar: Benoembaarheid op de openbare
school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht
of seksuele geaardheid.
c. Wederzijds respect: De openbare school houdt rekening
met en gaat uit van wederzijds respect voor de levens
beschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en
personeelsleden.
d. Waarden en normen: De openbare school besteedt actief
aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke,
godsdienstige en maatschappelijke waarden.
e. Van en voor de samenleving: De openbare school is van
en voor de samenleving en betrekt leerlingen, ouders en
personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en stemt af met externe
betrokkenen en belanghebbenden.
Levensbeschouwing en godsdienst: De openbare school
biedt de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- of
godsdienstonderwijs te volgen.
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Bijlage 9 Relevante wetteksten
De Grondwet
Nederland kent een zogenoemd duaal stelsel van onderwijsvoorzieningen. Er zijn openbare en bijzondere scholen.
De openbare scholen staan onder toezicht van en worden
bestuurd door of namens de gemeente. De bijzondere
scholen staan onder toezicht van en worden bestuurd door
het particulier initiatief. Openbaar onderwijs is van overheidswege gegeven, voor een ieder toegankelijk onderwijs.
Openbaar onderwijs kan ondergebracht zijn in een stichting,
mits de overheidsinvloed in haar bestuur overwegend is.
Het openbaar onderwijs moet een ieders godsdienst of
levensovertuiging eerbiedigen. Het openbaar onderwijs
moet levensbeschouwelijk neutraal zijn.
Sinds de grondwetswijziging van 1917 heeft het bijzonder
onderwijs voortaan op dezelfde gronden als het openbaar
onderwijs recht op financiering door de overheid. In artikel
23 van de Grondwet is de verantwoordelijkheid van de regering ten aanzien van het onderwijs geregeld. Behoudens
enige ondergeschikte wijzigingen is artikel 23 van de Grondwet na 1917 niet meer aangepast (Mentink, 2004).
In de verschillende onderwijswetten zijn de regels voor het
onderwijs verder uitgewerkt. Het gaat dan om onder meer
de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra
(WEC).
Artikel 23 van de Grondwet
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg
der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht
van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen
vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de
bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs
geven, een en ander bij de wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend
[lees: voldoende.] openbaar algemeen vormend lager
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare
scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking
van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven,
al dan niet in een openbare school.
5.De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele
uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen,
worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover
het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het
geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs
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en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt
gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid
van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der
leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers
geëerbiedigd.
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan
de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar
dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de
openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden
vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit
de openbare kas worden verleend.
8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs
verslag aan de Staten-Generaal.
WPO: Eigenheid Openbaar onderwijs: materiële of
inhoudelijke kenmerken
In artikel 9 van de Wet op het Primair onderwijs (WPO)
worden de doelstellingen (er wordt ook wel gesproken van
de opdracht) van het basisonderwijs geformuleerd, zowel
voor het openbaar als en bijzonder onderwijs. In artikel 46
van de WPO wordt aan het openbaar onderwijs een verdere
invulling van deze algemene doelstellingen gegeven. De
Wet op het Voorgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de
Expertisecentra (WEC) kennen vergelijkbare bepalingen in
een vergelijkbare structuur.
WPO artikel 46: Karakter openbaar onderwijs
1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling
van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals
die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van
die waarden.
2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen
zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van
ieders godsdienst of levensbeschouwing.
WPO Artikel 48. Instandhouding openbare school door
een stichting
1. Een gemeenteraad kan besluiten dat een of meer openbare scholen in de gemeente in stand worden gehouden
door een stichting die zich ten doel stelt het in stand houden van een of meer openbare scholen, al dan niet te
zamen met openbare scholen als bedoeld in de Wet op
de expertisecentra of openbare scholen als bedoeld in de
Wet op het voortgezet onderwijs.
2. De gemeenteraad maakt het voornemen tot een besluit
als bedoeld in het eerste lid bekend.
3. Een stichting die een openbare school in stand houdt,

wordt opgericht door een of meer gemeenten, al dan
niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.
4. Het statutaire doel van de stichting is uitsluitend het
geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel 46.
5. De stichting oefent met uitzondering van de besluitvorming over de opheffing van een openbare school alle
taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit.
6. Onverminderd het vierde lid voorzien de statuten in ieder
geval in een regeling omtrent:
a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van het
bestuur van de stichting,
b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en
ontslag van de bestuursleden, met dien verstande dat
de leden van het bestuur worden benoemd door de gemeenteraad of gemeenteraden en dat ten minste een
derde gedeelte, doch geen meerderheid, van die leden
wordt benoemd op bindende voordracht van de ouders
van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken
school of scholen,
c. de termijn waarvoor de bestuursleden worden
benoemd,
d. de vaststelling van de begroting na goedkeuring door
de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden
en de vaststelling van de jaarrekening na instemming
van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden,
e. de wijze waarop de gemeenteraad of gemeenteraden
toezicht op het bestuur uitoefenen,
f. de gronden waarop het bestuur kan besluiten de
vergaderingen besloten te houden,
g. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt
geroepen, met dien verstande dat deze periode ten
minste 5 jaren bedraagt, en
h. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien
verstande dat in de regeling een overheersende invloed
van de overheid in het bestuur is verzekerd.
De goedkeuring bedoeld in onderdeel d kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de
gemeente.
7. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden.
8. Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad of
gemeenteraden verslag uit over de werkzaamheden,
waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan
de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.
Het verslag wordt openbaar gemaakt.
9. De vergaderingen van het bestuur van de stichting zijn
openbaar, tenzij het bestuur anders beslist, op gronden,
vermeld in de statuten.

10. Indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting
geldt, de begroting niet is goedgekeurd, neemt de gemeenteraad of gemeenteraden de maatregelen die zij
nodig achten om de continuïteit van het onderwijsproces
te waarborgen.
11. De gemeenteraad of gemeenteraden zijn in geval van
ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het
bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te
ontbinden.
12. Indien de school een raad van toezicht heeft, is het
zesde lid niet van toepassing en voorzien de statuten,
onverminderd artikel 17c, in ieder geval in een regeling
omtrent:
a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van de raad
van toezicht van de stichting,
b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en
ontslag van de leden van de raad van toezicht, met
dien verstande dat de leden van de raad van toezicht
worden benoemd door de gemeenteraad of gemeenteraden en dat ten minste een derde gedeelte, doch
geen meerderheid, van die leden wordt benoemd op
bindende voordracht van de ouders van de leerlingen
die zijn ingeschreven op de betrokken school of
scholen,
c. de termijn waarvoor de leden van de raad van toezicht
worden benoemd,
d. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, en
e. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt
geroepen, met dien verstande dat deze periode ten
minste 5 jaren bedraagt,
f. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien
verstande dat in de regeling een overheersende invloed
van de overheid in de raad van toezicht is verzekerd.
Het achtste, negende en elfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage 10 Toetsingskader toezicht door gemeenteraad 72
In de statuten kan in een bepaling worden vastgelegd dat
de gemeenteraad – na overleg met de stichting – een
toetsingskader voor het extern toezicht vaststelt, waarin in
ieder geval een aantal (nader te benoemen) elementen
geregeld worden. Een wettelijke basis is hiervoor in feite al
aanwezig (zie de wettelijke opdracht ex artikel 48, zesde lid
onder e WPO).
In het Rotterdamse toetsingskader kunnen onder meer de
volgende zaken worden opgenomen:
• De gemeenteraad wil beschikken over informatie/
kengetallen betreffende:financiën (…); in- en uitstroomcijfers; onderwijsresultaten (citoscores, eindexamencijfers);
marktaandeel (stedelijk, per deelgemeente); aantal zwakke
en zeer zwakke scholen; …
• De frequentie van informatieverstrekking. Is één rapportage per jaar (=jaarrekening) toereikend of is het wenselijk
over kortere perioden te rapporteren, bijvoorbeeld éénmaal
per halfjaar.
• De frequentie en het karakter van het te voeren overleg
tussen gemeente en stichting.
• Aanduiden wie (gemeenteraad, college van B en W,
wethouder van onderwijs, ambtenaren) van de kant van de
gemeente en wie (college van bestuur, raad van toezicht)
van de kant van de stichting met taken en bevoegdheden
in het licht van dit toetsingskader zijn belast.
• Een centraal coördinatie- en regiepunt binnen de
ambtelijke organisatie voor wat betreft het toezicht op het
openbaar onderwijs.

72) Deze tekst is op verzoek van de commissie aangeleverd door Mr. drs. Klaas te Bos, juridisch adviseur bij Leeuwendaal VOS/ABB.
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Bijlage 11 Voorbeeldbepaling informatievoorziening t.b.v
een bestuursreglement voor een one-tier model73
In de Handreiking Kaders voor toezicht en verantwoording
uit 2008 stelt de Algemene Rekenkamer dat de verantwoording van een interne toezichthouder (algemeen bestuur of
raad van toezicht) inzicht moet bieden in verschillende elementen (Algemene Rekenkamer, 2008). Enkele aspecten
van een informatieprotocol of een artikel rond informatievoorziening in een bestuursreglement zijn bijvoorbeeld:
• welke toezichtsvisie de interne toezichthouder hanteert;
• welk toetsingskader wordt gebruikt;
• welke werkzaamheden de interne toezichthouder in dit
kader heeft verricht;
• of het college van bestuur de afgesproken resultaten heeft
gehaald, dan wel de doelstellingen heeft gerealiseerd
(inclusief doelstellingen voor de continuïteit van de
organisatie);
• tot welke oordelen in casu het algemeen bestuur is
gekomen over het college van bestuur. Een verslag van
activiteiten volstaat dus niet, het gaat om het inzichtelijk
maken van consequenties voor het bestuur;
• welke informatiebronnen de interne toezichthouder, in casu
het algemeen bestuur hanteert;
• op welke wijze de organisatie de code voor goed bestuur
onderschrijft en ernaar handelt, dan wel welke onderdelen
ervan niet worden nageleefd en waarom niet.
Hieronder is een voorbeeldbepaling opgenomen hoe in een
reglement de belangrijke plicht tot informatievoorziening
door en aan het algemeen bestuur nader vorm kan krijgen.
Daarbij kan desgewenst ook worden opgenomen dat naast
het algemeen bestuur ook (een delegatie van) de gemeenteraad wordt geïnformeerd, alleen zal de informatierelatie,
voorziening en intensiteit tussen algemeen bestuur en
gemeenteraad een andere zijn; de gemeenteraad zal op
‘meta-niveau’ geïnformeerd worden74.
Artikel X Informatievoorziening
1. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor zijn
informatievoorziening.
2. Binnen het kader van het [b.v. beleidsplan] en het jaarplan
en met behulp van de jaarplanning bepalen de toezichthoudende bestuurders hun informatievoorziening, bespreken deze met de uitvoerend bestuurders en leggen deze
na dit overleg vast in de jaarplanning.
3. De uitvoerend bestuurders verschaffen de toezichthoudende bestuurders periodiek en gestandaardiseerd
informatie over het beleid, de doelrealisaties, de

prestaties en de resultaten van de afspraken in het kader
van het strategische meerjarenbeleid en het jaarplan. In
ieder geval betreft dat de resultaatgebieden:
a. Kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg;
b. Personeelsbeleid en medewerkers;
c. Financiële positie;
d. Aantallen leerlingen en werving van leerlingen;
e. Oudertevredenheid;
De toezichthoudende bestuurders worden op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planningen controlcyclus met behulp van kengetallen en gegevens
uit benchmarkonderzoek(en).
4. De toezichthoudende bestuurders zien er op toe dat de
uitvoerend bestuurders regelmatig rapporteren over:
a. de realisering van de maatschappelijke functie [en de
doelstellingen met betrekking tot het openbaar onderwijs], de strategie inclusief de daaraan verbonden
risico’s en mechanismen tot beheersing ervan,
b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de algemeen bestuurlijke informatievoorziening,
in relatie tot de doelstelling van de stichting.
c. het op orde zijn van de bedrijfsprocessen
5. De toezichthoudende bestuurders worden op
gestandaardiseerde wijze geïnformeerd over:
a. belangrijk interne en externe ontwikkelingen, waaronder wet- en regelgeving, de op de stichting van toepassing zijnde CAO’s en andere primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingen op het gebied
van de positionering en de strategie van de stichting;
b. problemen en conflicten van betekenis in de organisatie
alsmede klachten, meldingen en de beslissing daarop
ingevolge de klachtenregeling en de klokkenluiderregeling;
c. problemen en conflicten van betekenis in de relatie
met derden, zoals (gemeentelijke) overheid, inspectie,
samenwerkingspartners;
d. calamiteiten, die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de Inspectie, gerechtelijke procedures en
claims;
e. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de
publiciteit komen;
f. samenstelling, taakverdeling en voortgang van het
management en managementafspraken;

73) Deze tekst is op verzoek van de commissie aangeleverd door prof. Mr. P.W.A. Huisman, Erasmus School of Law, Rotterdam en Haagse Hogeschool.
74) Artikel 5.7 van de huidige statuten van BOOR zou in dit geval dan aangepast moeten worden, waarbij de bepaling aangeeft dat er een overleg is tussen het
algemeen bestuur en (een delegatie van) de gemeenteraad, volgens het vastgestelde informatieprotocol.
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g. omvangrijke plannen voor (ver-)bouwactiviteiten betreffende de onder de stichting ressorterende scholen;
h. alle overige punten waarvan het algemeen bestuur het
noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden en
waarvan in redelijkheid door de uitvoerend bestuurders
kan worden verwacht dat dit van belang is voor het
algemeen bestuur.
6. De toezichthoudende bestuurders winnen informatie in
door:
a. met behulp van het vastgelegde informatieprotocol
b. door gecommuniceerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsra(a)den;
c. door bezoeken aan de onderwijsinstelling en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de onderwijsorganisatie waardoor voeling met
het onderwijs wordt gehouden;
d. door na overleg met het uitvoerend gedeelte van het
bestuur op kosten van de stichting externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen
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Bijlage 12 Openbaar onderwijs in andere gemeenten
De laatste twee jaar is een duidelijke kentering zichtbaar in
met name het primair onderwijs. Als gevolg van de krimp,
bezuinigingen van het Rijk en (nog) onvoldoende greep op
de interne bedrijfsvoering na de introductie van de lumpsum
financiering in 2006/2007, zijn bij verschillende schoolbesturen financiële problemen ontstaan, waardoor bij gemeenten
de behoefte is gegroeid het externe toezicht op de stichting
openbaar onderwijs intensiever uit te willen gaan oefenen.
Hierna volgen enkele praktijkvoorbeelden van vergelijkbare
steden als Rotterdam. 75
Gemeente Utrecht
PO en VO (samen of • PO apart
gescheiden)
• VO apart
Bestuursvorm
• PO: Stichting openbaar onderwijs
• VO: Stichting openbaar onderwijs
Grootte
• PO: 34 scholen
• WEC: 1 school
• VO: 5 scholen
Scheiding bestuur • PO: raad van toezichtmodel
intern toezicht
• VO: raad van toezichtmodel

Voor zowel het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs geldt dat er – bovenop de wettelijke taken en bevoegdheden van de gemeenteraad als extern toezichthouder –
geen expliciete aanvullende regels over de wijze van uitvoering van het extern toezicht zijn vastgesteld. Ook in het
jaarverslag wordt niet expliciet gerapporteerd of en in welke
mate in het verslagjaar aan het extern toezicht uitvoering is
gegeven. Het contact dat tussen de gemeente en stichtingen plaatst vindt, is dan in de regel geconcentreerd op
onderwerpen die onder de wettelijke bevoegdheden van
de gemeenteraad vallen (begroting, rekening, wijziging
statuten, discussie over mogelijk opheffing scholen).

Gemeente Almere
PO en VO (samen of • PO en VO samen
gescheiden)
Bestuursvorm
• Stichting openbaar onderwijs
(koepelstichting)
Grootte
• PO: 50 scholen
• VO: 8 scholen
Scheiding bestuur • raad van toezichtmodel
intern toezicht

In de statuten van de Stichting ASG (de Almeerse Scholen
Groep) is ook het landelijke beeld zichtbaar, dat volstaan is
met het benoemen van de wettelijke taken en bevoegdheden van de gemeente als extern toezichthouder. In de
statuten is wel verankerd dat een “governance-overeenkomst” tussen gemeente en stichting gesloten dient te worden. Deze overeenkomst is tot stand gekomen, waarbij de
Stichting ASG, het college van het college van B en W en
de gemeenteraad partij zijn. In de overeenkomst is onder
meer de informatieplicht van de stichting richting gemeente
nader ingevuld en de mogelijkheden tot interventie door de
gemeenteraad geregeld. De inhoud van het geheel gaat
overigens niet veel verder dan wat reeds in de wet en statuten is geregeld. In de overeenkomst is expliciet bepaald dat
de wethouder van onderwijs namens het college van het
college van B en W en de gemeenteraad toeziet op de uitvoering van de overeenkomst. De betrokken bestuurder is
ook voorzitter van het bestuurlijk overleg met de Stichting
ASG dat ten minste eenmaal per jaar plaatsvindt.
Gemeente Den Haag
PO en VO (samen of ) • PO apart
gescheiden
• VO apart
Bestuursvorm
• PO: Stichting openbaar onderwijs
• VO: Stichting samenwerkingsbestuur
Grootte
• PO: 48 scholen
• WEC: 6 scholen
• VO: 9 scholen
Scheiding bestuur intern toezicht
• PO: raad van toezichtmodel
• VO: raad van toezichtmodel
Het openbaar voortgezet onderwijs is ondergebracht bij een
stichting samenwerkingsbestuur. Voor deze specifieke bestuursvorm geldt dat de taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur als extern toezichthouder van rechtswege op
een “lager” niveau liggen dan bij een stichting openbaar onderwijs. Lettend op documenten (statuten. Jaarverslagen)
geldt dat het toezicht van de gemeente zich beperkt tot de
wettelijke taken.

75) Mr. drs. Klaas te Bos, juridisch adviseur bij Leeuwendaal VOS/ABB, heeft op verzoek van de commissie de praktijkvoorbeelden beschreven.
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Voor de Stichting De Haagse Scholen openbaar primair en
speciaal onderwijs) geldt dat – naast de wettelijke taken en
bevoegdheden van de gemeente – een verdere invulling van
de wijze van toezicht houden door de gemeente in statuten,
noch bestuursreglement nader is uitgewerkt. Dit spoort met
het landelijk beeld. In de praktijk is er niettemin regelmatig
contact tussen de stichting en de verschillende geledingen
van de gemeente. Gemeentebestuur heeft daardoor een
reëel beeld van de ontwikkelingen binnen het openbaar
onderwijs en de resultaten van de interne bedrijfsvoering.
Gemeente Groningen
PO en VO (samen of
gescheiden)
• PO en VO samen
Bestuursvorm
• Stichting openbaar onderwijs
Grootte
• PO: 22 scholen
• WEC: 4 scholen
• VO: 5 scholen
Scheiding bestuur intern toezicht
• raad van toezichtmodel

De gemeente Groningen heeft pas vrij recent het openbaar
onderwijs verzelfstandigd (1-1-2010). Saillant punt in het
verzelfstandigingsproces was dat de gemeenteraad er aan
hechtte – ook voor wat betreft de onderwijskwaliteit – als
extern toezichthouder de vinger aan de pols te kunnen
houden. Dat heeft geleid tot een bepaling in de statuten
(getiteld: gemeentelijk toezicht op de onderwijskwaliteit),
waarin het college van bestuur van de stichting openbaar
onderwijs wordt opgedragen eens in de vier jaar een strategisch beleidsplan vast te stellen. Dat plan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Alvorens de raad van
toezicht het strategisch beleidsplan goedkeurt, vindt tussen
college van bestuur en raad van toezicht enerzijds en de
gemeenteraad anderzijds een informatieve bespreking
plaats over de inhoud van het strategisch beleidsplan. De
statuten schrijven ook voor welke elementen deel moeten
uitmaken van het strategisch beleidsplan.
De stichting zelf heeft – na inwerkingtreding van de Wet
goed onderwijs, goed bestuur – overigens bepleit deze specifieke bepaling in de statuten over de onderwijskwaliteit te
schrappen. Zij acht het toezicht op de onderwijskwaliteit een
specifieke taak van de eigen raad van toezicht. De discussie
hierover loopt nog.
In oktober 2012 zal een onderzoeksrapport over de verzelfstandiging worden gepubliceerd door een onderzoekscommissie uit de gemeenteraad, die op grond van artikel 155a
van de Gemeentewet eerder dit jaar door de gemeenteraad
van Groningen is ingesteld.
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Gemeente Leeuwarden
PO en VO (samen of
• PO apart
gescheiden)
• VO apart
Bestuursvorm
• PO: stichting openbaar onderwijs
• VO: stichting openbaar onderwijs
Grootte
• PO: 18 scholen
• VO: 1 school (vestigingen in
4 gemeenten)
Scheiding bestuur intern toezicht
• PO: stichtingsbestuur + algemene
directie
• VO: raad van toezichtmodel
De statuten van de Stichting Proloog (=openbaar PO) tonen
het standaardbeeld als het gaat om de relatie gemeentebestuur – stichting openbaar onderwijs. Alleen de wettelijke
bevoegdheden van de gemeenteraad zijn benoemd.
De stichting komt vrij snel na de oprichting in financieel
zwaar weer terecht. In de zomer van 2011 grijpt de gemeenteraad in. De Rekenkamer Leeuwarden stelt een onderzoek
in. Wat betreft de relatie tussen de gemeente en Stichting
Proloog concludeert de rekenkamer dat het toetsingsarrangement weliswaar aan de wettelijke eisen voldoet en dus
rechtmatig is, maar dat het tegelijkertijd een heel “licht”
toetsingsarrangement is. Slechts op twee momenten van
het jaar (begroting en rekening) kan de gemeenteraad de
financiële toestand van de stichting beoordelen. Dat gebeurt
dan bovendien op een laat tijdstip en de verstrekte informatie is onvolledig. De rekenkamer komt tot een aantal
aanbevelingen:
A. Gemeente moet frequenter (ten minste kwartaalrapportages) geïnformeerd worden over de ontwikkelingen
binnen de stichting. Daartoe dient een set van relevante
kengetallen gebruikt te worden.
B. Introductie van een accounthouder binnen de gemeentelijke organisatie (centrale positie, hoog in de hiërarchie),
waar alle informatie over het functioneren van de stichting
gebundeld wordt. Directe toegang tot management/
bestuur van de stichting, bevoegdheid om direct aan de
wethouder van onderwijs te rapporteren, informatie te
verzamelen en expertise in te huren.
C. De wijze van informatieverstrekking van de stichting aan
de gemeente dient expliciet in de statuten opgenomen
te worden. Dat dient ook veel uitgebreider uitgewerkt te
worden. Opnemen dat de stichting de gemeente onmiddellijk informeert in het geval van ernstige afwijkingen van
de bedrijfsvoering. Plicht controller om toe te zien dat aan
deze plicht uitvoering wordt gegeven. Desgewenst controller bevoegdheid te geven om rechtsreeks te rapporteren aan de gemeente als zijn rapportages intern worden
genegeerd.
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