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Inleiding 
 
De raad van toezicht (hierna: ‘de RvT’) van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen bestaat uit vijf leden, welk 
aantal ongewijzigd is vastgesteld voor de komende periode.  
Op grond van artikel 48 lid 12 sub b van de Wet op het primair onderwijs hebben de ouders van leerlingen 
die op de scholen van de Stichting staan ingeschreven het recht om een bindende voordracht te doen voor 
twee leden van de RvT. In artikel 10 lid 4 van de Statuten van Stichting wordt dit recht bij de oudergeleding 
van de GMR neergelegd.  
Benoeming van de RvT leden is geschiedt door de gemeenteraad van de gemeente Kampen. De RvT draagt 
de leden ter benoeming voor aan de gemeenteraad. Zowel de leden die op bindende voordracht van de 
oudergeleding GMR zijn geselecteerd als de leden die de RvT (zonder bindende voordracht) selecteert.  
Deze procedure is van toepassing bij reguliere alsook tussentijds ontstane vacatures in de RvT. 
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Werving 
 
De RvT bepaalt na het vertrek van een of meerdere leden welke kennis specifiek aan de RvT toegevoegd 
moet worden om het goed functioneren van de RvT te kunnen blijven waarborgen. 
Indien nodig worden de competentieprofielen herijkt en zal de GMR daarop om advies worden gevraagd 
(conform thans artikel 11 lid 1 sub q Wet medezeggenschap Scholen (hierna: ‘de WMS’)). 
 
De RvT zal een advertentietekst laten opmaken en bepalen in welke media deze wordt gepubliceerd. 
 
 

Benoemingscommissie 
 
De RvT zal een benoemingscommissie instellen. Deze benoemingscommissie bestaat uit twee leden van de 
RvT en twee leden uit de oudergeleding GMR. De oudergeleding GMR wijst deze leden aan en deelt de 
namen daarvan mede aan de voorzitter van de RvT. Aan de benoemingscommissie wordt de 
directeur-bestuurder toegevoegd. De directeur-bestuurder heeft geen stemrecht.  
 
De functie van voorzitter van de benoemingscommissie wordt door een van de RvT-leden verzorgd. 
De benoemingscommissieleden uit de oudergeleding GMR zullen de in de bijlage opgenomen 
geheimhoudingsverklaring tekenen. Voor de andere commissieleden geldt vanuit hun functie uiteraard 
dezelfde geheimhoudingsplicht.  
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De selectie 
 
De benoemingscommissie stuurt de kandidaten per brief of e-mail een bevestiging van ontvangst. De 
benoemingscommissie kan daarvoor gebruik maken van het secretariaat van de Stichting. 
Na de sluitingsdatum komt de benoemingscommissie bijeen. Zij bespreken dan de ontvangen reacties. De 
benoemingscommissie selecteert vervolgens de kandidaten die zij voor een gesprek wil uitnodigen. Bij de 
selectie wordt in ieder geval gelet op: 
 
a. (mate van) voldoen aan het gestelde profiel; 
b. of de kandidaten, gelet op het bepaalde in de statuten, wet en/of code goed bestuur PO wel 

benoembaar zijn.  
 

Ad a.  
Voor de RvT is van belang dat zij alle relevante kennis beschikbaar heeft om zijn taak goed te kunnen 
vervullen.  
 
Indien kandidaten onverhoopt niet (volledig) aan het uitgevraagde profiel voldoen zullen de RvT-leden uit de 
benoemingscommissie ruggenspraak houden met de voltallige RvT. Zij kunnen dan nagaan of met een 
andere portefeuilleverdeling tussen de zittende leden toch tot een goede bezetting gekomen kan worden.  
 
Lukt dat niet, dan zal de werving opnieuw moeten plaatsvinden. 
 
Ad b. 
Kandidaten die niet aan de benoembaarheidseisen voldoen kan en zal de RvT niet aan de gemeenteraad voor 
benoeming voordragen. In dat geval zal de werving opnieuw moeten plaatsvinden.  
 
Kandidaten waarbij sprake is van (de schijn) van belangenverstrengeling worden afgewezen en niet 
uitgenodigd voor een gesprek. Bij twijfel wordt eerst nadere informatie ingewonnen bij de betreffende 
kandidaat alvorens te bepalen of de kandidaat voor een gesprek wordt uitgenodigd.  
Ten aanzien van de benoembaarheid wordt voor de leesbaarheid van deze regeling de tekst ter zake uit de 
huidige statuten geciteerd: 
 
́Artikel 12 Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling 

1. Elk lid van de directeur bestuurder of de raad van toezicht is verplicht zijn taak te vervullen in het belang van 
de rechtspersoon en los van elk ander deelbelang. Deze verplichting geldt ook voor de leden van de raad van 
toezicht die zijn benoemd op bindende voordracht  van de (G)MR. 

2. Een lid van de directeur bestuurder of de raad van toezicht mag in ieder geval niet: 
a. Als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de 

rechtspersoon dan wel ten behoeve van de wederpartij van de rechtspersoon; 
b. Als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van 

overeenkomsten met de rechtspersoon als bedoeld in onderdeel c; 
c. Rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 
- Het aannemen van werk ten behoeve van de rechtspersoon; 
- Het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 

rechtspersoon; 
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- Het doen van leveranties aan de rechtspersoon; 
- Het verhuren van roerende zaken aan de rechtspersoon; 
- Het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de rechtspersoon; 
- Het van de rechtspersoon onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan 

deze zijn onderworpen; 
- Het onderhands huren van de rechtspersoon; 
d. Deel uitmaken van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad behorende tot (een) door de 

rechtspersoon instandgehouden scho(o)len; 
e. Deel uitmaken van een schoolleiding van een vergelijkbare school; 
f. Ten aanzien van de leden van de raad van toezicht: in dienst zijn van de rechtspersoon. 

3. Een lid van de raad van toezicht kan niet tevens lid zijn van de directeur/bestuurder van de rechtspersoon en 
vice-versa.”.  

 
In de code goed bestuur PO (versie 1 januari 2021) staat ter zake: 
“Verplichtende bepalingen (bladzijde 14) 

1. (…) 
2. (…) 
3. Een lid van het schoolbestuur kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een 

andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector. Een lid van het schoolbestuur kan ook niet tegelijkertijd de 
functie van toezichthouder vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde 
voedingsgebied. 

4. (…).”. 
 
Het bepaalde in lid 3 geldt uiteraard omgekeerd voor de toezichthouder. 
 
De kandidaten worden per brief of mail afgewezen of uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de 
benoemingscommissie. 
 
De voltallige benoemingscommissie voert de gesprekken. Daarbij wordt de mate van voldoen aan de 
gestelde criteria gecontroleerd alsook gekeken naar de klik met de zittende RvT-leden. 
 
Nadat alle gesprekken zijn gevoerd zal de benoemingscommissie zich beraden en bepalen of en zo ja, wie 
voor benoeming worden voorgedragen.  
 
De benoemingcommissieleden hebben ieder een gelijke stem (de directeur-bestuurder heeft geen 
stemrecht). De voordracht tot benoeming geschiedt op basis van de meerderheid van stemmen. Bij stakende 
stemmen heeft de voorzitter van de benoemingscommissie een doorslaggevende stem.  
Indien geworven wordt voor een kandidaat op bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR, dan 
wordt de oudergeleding van de GMR uitgenodigd om als eerste aan te geven welke kandidaat/kandidaten 
hun voorkeur heeft/hebben en daarmee tot het doen van een bindende voordracht.  
 
De commissieleden namens de GMR oudergeleding zorgen voor voldoende mandaat zodat in de 
benoemingsvergadering door hen namens de oudergeleding een bindende voordracht kan worden gedaan. 
Dit mandaat wordt schriftelijk vastgelegd en bij aanvang van de procedure aan de voorzitter van de 
benoemingscommissie verstrekt. Desgewenst kunnen de commissieleden namens de oudergeleding GMR 
ruggenspraak houden met de voltallige oudergeleding GMR. In dat geval zullen zij, onder voorbehoud van 
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instemming oudergeleding GMR, een bindende voordracht in de vergadering van de benoemingscommissie 
uitspreken en aangeven op welke termijn de voordracht (al dan niet) definitief wordt gemaakt. Indien geen 
van de kandidaten bindend door de oudergeleding GMR wordt voorgedragen zal de werving- en 
selectieprocedure opnieuw doorlopen worden. 
 
Nadat de beoogde nieuwe RvT-leden zijn geselecteerd, verzorgt de benoemingscommissie de schriftelijke 
terugkoppeling aan de kandidaten die zijn afgewezen.  
 
Met de kandidaat/kandidaten die is/zijn geselecteerd wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor een 
kennismakingsgesprek met de andere leden van de RvT. Als dat gesprek positief verloopt zal de een VOG 
aangevraagd worden. Na ontvangst van een positieve Verklaring omtrent gedrag zal de kandidaat/ zullen de 
kandidaten worden voorgedragen voor benoeming. 
 
De benoemingscommissie zal een verslag maken voor de RvT en de gemeenteraad waarin zij verantwoording 
aflegt over de wijze waarop zij haar taak heeft vervuld. In dat verslag wordt in ieder geval vermeld:  
● het aantal kandidaten dat heeft gesolliciteerd,  
● het aantal gevoerde gesprekken; 
● de redenen voor afwijzing; 
● de mate waarin de voorgedragen kandidaat/kandidaten voldoet/voldoen aan het profiel; 
● of sprake is van een unanieme beslissing; en 
● indien aan de orde of sprake is van een bindende voordracht door de oudergeleding GMR. 
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Benoeming 
 
De RvT draagt de beoogde nieuwe RvT-leden voor benoeming voor aan de gemeenteraad. 
De RvT motiveert daarbij de voordrachten, mede aan de hand van het verslag van de benoemingscommissie. 
Daarnaast wordt de VOG en een kopie ID van de voorgedragen kandidaten bijgevoegd. 
De RvT-leden worden door de gemeenteraad van de gemeente Kampen benoemd. Indien onverhoopt niet tot 
benoeming door de gemeenteraad wordt overgegaan, dan zal de werving- en selectieprocedure opnieuw 
doorlopen worden. 
 

Dechargeverlening 
 
Aan de leden van de benoemingscommissie wordt decharge verleend na afronding van de 
benoemingsprocedure. De commissie wordt daarna ontbonden, behoudens andersluidend besluit van de RvT. 
 

Rooster van aftreden/bijwerken website etc. 
 
Na de benoeming zal het rooster van aftreden worden bijgewerkt. In het rooster van aftreden zullen de, op 
voordracht van de GMR, benoemde leden ook met deze toevoeging worden geregistreerd.  
 
Ook zal de nieuwe samenstelling van de RvT op de website van de Stichting worden vermeld. 
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Bijlage 
Geheimhoudingsverklaring afgevaardigde  
leden oudergeleding GMR 
 
Voor zover vereist wordt alle informatie die wordt verstrekt en/of verkregen is, met uitzondering van de 
informatie die reeds openbaar/voor een ieder toegankelijk is, in het kader van de benoemingsprocedure 
RvT-lid/-leden als zeer vertrouwelijk gekwalificeerd en wordt aan de afgevaardigde leden van de 
oudergeleding GMR ter zake expliciet algehele geheimhouding opgelegd. 
 
Dat betekent dat de afgevaardigde leden van de oudergeleding GMR de informatie te allen tijde (dus ook 
nadat de besluitvormingsprocedure volledig is afgerond) als vertrouwelijk dienen te beschouwen en als 
zodanig dienen te behandelen, waardoor het onder andere niet is toegestaan de informatie geheel of 
gedeeltelijk ter beschikking te stellen en/of te publiceren en/of ter inzage te geven en/of daarover 
mededelingen van welke aard dan ook te doen. Het is voorts niet toegestaan de informatie in gewijzigde of 
ongewijzigde vorm te gebruiken en/of toe te passen anders dan voor het doel waarvoor deze ter beschikking 
is gesteld. 
 
Na voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van de benoemingscommissie is het 
afgevaardigde leden van de oudergeleding GMR toegestaan om ruggenspraak met de voltallige 
oudergeleding van de GMR te houden om te komen tot een bindende voordracht. Indien de afgevaardigde 
leden de andere leden inzage willen geven in de ontvangen en/of verkregen informatie, dan zullen 
afgevaardigde leden van de oudergeleding GMR de andere leden informeren over de kwalificatie zeer 
vertrouwelijk en de daarvoor opgelegde algehele geheimhoudingsverplichting en toezien op naleving door 
de andere leden.  
 
Schending van de geheimhoudingsverplichting alsmede de informatieverplichting zal leiden tot gepaste 
maatregelen en sancties. In alle gevallen zal (het vermoeden van) schending van de 
geheimhoudingsverplichting onmiddellijk leiden tot (het indienen van een verzoek tot) schorsing van het 
betreffende afgevaardigde lid in deze procedure. 
 
Ik, lid van de oudergeleding van GMR van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen en afgevaardigd om in de 
benoemingscommissie RvT-lid plaats te nemen, verklaar door middel van ondertekening kennisgenomen te 
hebben van het voorgaande. 
 
 
 
 
……………………………………. ……………………………………… 
[datum] [handtekening] 
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