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Woord vooraf 
 
 
Is het verstandig om over te gaan tot bestuurlijke 
schaalvergroting of niet? En zo ja, op welke 
manier? Die vraag staat de laatste tijd op de 
agenda van menige bestuursvergadering. De 
aanleiding daarvoor kan zijn dat men, met een 
aantrekkelijker onderwijsaanbod,  de regionale of 
lokale positie wil verbeteren. De uitbreiding van het 
voedingsgebied kan een grond zijn. Maar ook 
versterking van het beleidsvoerend vermogen, een 
groter financieel vangnet, een verbeterd 
mobiliteitsbeleid, of herstructurering van het VMBO 
kunnen motieven zijn om na te denken over fusie 
met een ander schoolbestuur. 
Als het bestuur een fusiepartner zoekt, zal dat vaak 
gebeuren binnen het openbaar onderwijs of binnen 
de eigen denominatie, maar dat is geen vereiste. 
Sinds kort bestaat ook voor het openbaar 
schoolbestuur de mogelijkheid te fuseren over de 
grenzen van de eigen denominatie heen. Dan is er 
sprake van een samenwerkingsbestuur: een 
stichting die openbare en bijzondere scholen in 
stand houdt.  
Over dat samenwerkingsbestuur gaat deze 
brochure. De brochure verschaft praktische 
basisinformatie over deze nieuwe bestuursvorm. Zij 
is bestemd voor elk bestuur en management dat 
zich oriënteert op bestuurlijke schaalvergroting en 
meer wil weten over de mogelijkheid dat met de 
andere denominatie te doen. Ook is de brochure 
bedoeld voor besturen die al een stap verder zijn 
en kiezen voor het samenwerkingsbestuur.  
 
VOS/ABB wil graag  de vele schoolleiders en 
vertegenwoordigers  van besturen uit openbaar en  
bijzonder onderwijs en de vertegenwoordigers van 
gemeenten bedanken, die met hun deskundige 
adviezen een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de brochure. 
 

VOS/ABB hoopt dat 'Richting geven aan het 
samenwerkingsbestuur' bijdraagt tot het nadenken 
over, en het eventueel tot stand brengen van 
bestuurlijke schaalvergroting. Reacties en 
suggesties zijn welkom.  
 
mr N.Ph. Geelkerken 
algemeen Directeur 



 

Over de inhoud en opzet van de brochure 

 
 
De brochure bestaat uit drie delen. Een algemeen, 
verkennend deel voor beleidsbeslissers, een 
diepgaand deel voor beleidsvoorbereiders en –
uitvoerders en een derde deel met een aantal 
voorbeeldregelingen voor de formele vormgeving 
van het samenwerkingsbestuur. Er is gekozen voor 
een bestuurlijk-juridische invalshoek. In de 
brochure worden algemene fusievraagstukken 
behandeld, voor zover deze voor de specifieke fusie 
tot het samenwerkingsbestuur van belang kunnen 
zijn. Afwegingen van strategische  aard komen niet 
aan de orde. Die kunnen per situatie verschillen, 
zodat een algemeen kader daar moeilijk kan 
worden gegeven. 
 
Het eerste deel is bewust beknopt gehouden, opdat 
bestuurders en managers zich snel kunnen 
oriënteren op de vraag of het samenwerkings-
bestuur voor hen een reële en aanvaardbare optie 
is.Daarom richt het eerste deel zich op vragen als: 
• Wat zijn de voornaamste kenmerken, de sterke 

en de zwakke punten van het 
samenwerkingsbestuur? 

• Wat verandert er voor de bestaande organisatie 
en voor het personeel? 

• Hebben de fusiepartners nog een rol als de 
stichting eenmaal is opgericht, en zo ja, welke? 

 
Deel II gaat dieper in op het samenwerkings-
bestuur. In dit deel wordt onder meer aandacht 
besteed aan de identiteit van de scholen in de 
nieuwe constellatie, de positie van het personeel 
en de wettelijke rol van de gemeente. Tegelijkertijd 
vormt dit deel een algemene inleiding op het derde 
deel, dat een voorbeeld voor de stichtingsstatuten 
van een samen-werkingsbestuur bevat. Het 
uitgangspunt is een basisvoorbeeld, met varianten 

of modulen aanpasbaar aan de eigen situatie. Elk 
schoolbestuur zal immers afhankelijk van de 
omstandigheden prioriteiten stellen.  
Deze opzet is ook toegepast bij het voorbeeld voor 
een gemeenschappelijk orgaan, een praktische 
vorm om desgewenst het wettelijke, gemeentelijk 
toezicht te bundelen wanneer bij het 
samenwerkingsbestuur meerdere gemeenten zijn 
betrokken.  
 
Deel III bevat tevens een artikelsgewijze toe-
lichting op de voorbeelden. Deel II en III kunnen 
daardoor mede dienen als naslagwerk voor de 
praktijk van het samenwerkingsbestuur.  
Als hierna wordt gesproken van “samenwerkings- 
bestuur”, wordt de stichting bedoeld, niet het 
bestuur van de stichting. Het bestuur wordt 
aangegeven als: “stichtingsbestuur” of “school-
bestuur”.  
Om de tekst overzichtelijk te houden, is ervoor 
gekozen te spreken van “openbaar en bijzonder 
onderwijs” en de diverse richtingen van het 
bijzonder onderwijs niet telkens aan te geven. Dat 
gebeurt wel in de voorbeeldregelingen. Die zijn, 
omwille van de duidelijkheid, beperkt  tot het 
'algemeen-bijzonder'; het katholiek en protestants-
christelijk onderwijs, ook omdat deze in omvang de 
grootste richtingen zijn. 
 
Als bijlagen bevat de brochure de wettekst van het 
samenwerkingsbestuur in het primair en het 
voortgezet onderwijs.  
VOS/ABB-leden kunnen de voorbeeldregelingen 
downloaden van de website www.vosabb.nl. Daar 
zijn bovendien aanvullingen, mogelijke correcties 
en actuele ontwikkelingen rond het samen-
werkingsbestuur te vinden. 
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DEEL I 
 

 

Het samenwerkingsbestuur: kenmerken en beslisfactoren 
 
1. Inleiding 
 
Is het samenwerkingsbestuur een reële optie voor ons? 
Het is de bedoeling dat de beleidsbeslisser die vraag na 
het lezen van dit deel kan beantwoorden. 
Dat antwoord zal afhangen van de plaatselijke 
omstandigheden, zoals de gestelde doelen en 
prioriteiten, de aanwezige bestuurlijke organisatie, de 
financiële stand van zaken, de cultuur, het draagvlak en 
vele andere omstandigheden.  
Deze brochure concentreert zich op de kenmerken van 
het samenwerkingsbestuur. Met het oog hierop komen in 
dit deel onder andere de volgende zaken aan de orde: 
• Essentialia samenwerkingsbestuur 
• Welke positie hebben fusiepartners na de oprichting 

van het samenwerkingsbestuur? 
• Wat verandert er voor de organisatie, voor het 

personeel? 
• Wat zijn de specifieke sterke kanten van het 

samenwerkingsbestuur? 
• Wat gebeurt er als de fusie mislukt? 
• Aandachtspunten bij voorbereiding en oprichting 

samenwerkingsbestuur  
 
Dit deel stipt alleen aan. Deel II  bevat meer informatie. 
Voor zover nodig zijn  de betreffende vindplaatsen 
aangegeven.  
 

2. Wat is het samenwerkingsbestuur? 

2.1 Definitie van het samenwerkingsbestuur  

Het samenwerkingsbestuur is een stichting die zowel 
openbare als bijzondere scholen in stand houdt.1 De 
afzonderlijke scholen worden in één, nieuwe, organisatie 

                                                 
1 Artikell 17 Wet op het Primair Onderwijs (WPO), 
artikel 53c Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en 
artikel 28 van de Wet op de Expertisecentra (WEC). Zie 
voor de volledige wettekst Bijlage 1 bij de brochure. De 
verenigingsvorm is niet mogelijk. 

samengebracht terwijl elk haar  formele richting (bijv. 
katholiek, protestants-christelijk of algemeen-bijzonder) 
dan wel het openbaar karakter behoudt. Daardoor is van 
kleurverschieten geen sprake. 
 
Het samenwerkingsbestuur is dus iets anders dan de 
samenwerkingsschool waarvan er in de praktijk reeds 
tientallen bestaan. Bij deze samenwerkings-school is 
sprake van één school waar zich onder de paraplu van 
één formele richting in feite meerdere denominaties 
bevinden.2Terwijl bij een samen-werkingsschool scholen 
fuseren, is er bij het samenwerkingsbestuur alleen 
sprake van een besturenfusie. 

2.2 Zelfstandige rechtspersoon 

Het samenwerkingsbestuur komt tot stand door een fusie 
tussen de betrokken schoolbesturen. Deze fusie kan 
geschieden door oprichting van een nieuwe stichting of 
de overdracht naar een bestaande stichting. Om de 
stichting een samenwerkingsbestuur te laten zijn, moet 
er in elk geval één openbare school bij zijn betrokken. 
Verder kan zij naar eigen bevinden organisatorisch 
worden vormgegeven. Het samenwerkingsbestuur moet 
wettelijk ten minste vijf jaar blijven bestaan.  
 
Met het samenwerkingsbestuur komt een nieuw, 
onafhankelijk en zelfstandig schoolbestuur tot stand. De 
fusiepartners hebben daarin geen enkele bestuurlijke 
zeggenschap. Het bestuur en het management van de 
nieuwe stichting zijn verantwoordelijk. Zij bepalen het 
beleid. Het samenwerkingsbestuur is, met andere 
woorden, een volledig zelfstandige rechtspersoon met 
                                                 
2 Deze in de praktijk bestaande samenwerkingsschool 
moet op haar beurt weer onderscheiden worden van de 
samenwerkingsschool waarbij de onderscheiden 
demonitaties formeel wel in stand blijven. De pogingen 
deze samenwrkingsschool wettelijk te regelen zijn tot nu 
toe op grondwettelijke bezwaren gestrand. 
Staatssecretaris Adelmund bewreidt momenteel een 
grondwetsherziening voor die de belmmeringen van 
wettelijke regeling moet wegnemen. 
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een eigen belang: de instandhouding van openbare en 
bijzondere scholen.  
De gemeente houdt toezicht op de openbare scholen. Dit 
is een wettelijke opdracht. Dat toezicht richt zich in 
essentie op de vraag of er openbaar onderwijs op de 
openbare scholen is. Mede op grond hiervan blijft de 
gemeente bevoegd te beslissen over de opheffing van de 
openbare scholen. Het toezicht blijft tot de openbare 
scholen beperkt en strekt zich dus niet uit over het 
reguliere bestuursbeleid of over de bijzondere scholen. 
Zie nader hierna in § 4. 
De wet geeft de bijzondere fusiepartner geen 
vergelijkbaar toezicht op de bijzondere scholen in het 
samenwerkingsbestuur. De stichtingsstatuten kunnen 
desgewenst in zo’n positie voor de bijzondere 
fusiepartner voorzien. Uitgebreide informatie hierover is 
te vinden in deel II, hoofdstuk 1, Identiteit en toezicht.
  
Het personeel heeft een bestuursbenoeming bij de 
stichting. Dat maakt het personeel in principe inzetbaar 
op alle scholen, openbaar én bijzonder. Daarbij is sprake 
van een arbeidsovereenkomst. Het personeel van de 
openbare school is dus geen ambtenaar. Zie nader 
hierna in § 3. 

Duaal bestel bepaalt de grondtrekken van het 
samenwerkingsbestuur 
Dankzij artikel 23 van de Grondwet heeft Nederland een 
duaal onderwijsbestel: er is openbaar en er is bijzonder 
onderwijs. Bijzonder onderwijs gaat uit van het 
particulier initiatief. Openbaar onderwijs wordt als een 
basisvoorziening beschouwd en moet daarom overal en 
voor iedereen beschikbaar zijn (algemene 
toegankelijkheid). Die beschikbaarheid mag volgens de 
grondwetgever niet afhankelijk zijn van het particulier 
initiatief. Vandaar dat de overheid – in dit geval: de 
gemeente - de plicht heeft om voor voldoende openbaar 
onderwijs te zorgen. Deze plicht keert in het 
samenwerkings-bestuur terug in het gemeentelijk 
toezicht op de openbare scholen.  
 

Identiteit en grondslag  
Openbaar onderwijs gaat uit van de eerbiediging van 
ieders godsdienst of levensovertuiging. Dit noemt men de 
neutraliteit of geestelijke pluriformiteit van het openbaar 
onderwijs. De wet draagt het openbaar onderwijs op hier 

actief invulling aan te geven: het openbaar onderwijs 
moet bijdragen 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. 3 
  
De identiteit van het bijzonder onderwijs is niet in de wet 
omschreven. Meestal verstaat men daaronder de 
levensbeschouwelijke grondslag van de school; er is dus 
een katholieke richting, een protestants-christelijke 
identiteit of een algemeen-bijzondere grondslag. 
Tegenwoordig is er bijvoorbeeld ook de islamitische 
school. Elk bestuur - of zelfs elke  school -  geeft op zijn 
eigen manier invulling  aan zijn visie op mens en 
maatschappij. Onderwijsmethodes, zoals Jenaplan of  
Montessori, worden echter niet als richting beschouwd. 

2.3 Gevolgen voor fusiepartners  
Is de gemeente of een bestuurscommissie op het 
moment bevoegd gezag van het openbaar onderwijs, dan 
heeft door het samenwerkingsbestuur tegelijkertijd 
(vermogensrechtelijke) verzelfstandiging plaats. De 
openbare scholen verdwijnen van de gemeentebegroting 
en worden voortaan rechtstreeks door het Rijk bekostigd. 
De gemeente kan, door gebruik te maken van de 
zogenoemde verordening financiële gelijkstelling, nog 
wel gericht middelen inzetten in het plaatselijk onderwijs 
(zowel voor het openbaar als voor het bijzonder).  
 
De stichting of  vereniging die het bevoegd gezag is voor 
het bijzonder onderwijs en die na oprichting van het 
samenwerkingsbestuur geen scholen meer in stand 
houdt, kan in dat geval tot ontbinding en liquidatie 
overgaan (zie hiervoor uitgebreid deel II, hoofdstuk 4, § 
4.3). 
 
In de volgende paragrafen zijn enkele van deze 
hoofdkenmerken van het samenwerkingsbestuur 
uitgewerkt. 
 
 

                                                 
3 Art.ikel 46 WPO, Artikel 42 WVO en Artikel 49 WEC, 
alle tweede lid. 
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3. Veranderingen: personeel, toegankelijkheid en 
openbaarheid 

3.1 Bestuursbenoeming en arbeidsovereenkomst 
Het personeel heeft een arbeidsovereenkomst met de 
stichting (bestuursbenoeming). Daardoor is het personeel 
van de openbare school dus geen ambtenaar. Dit heeft 
door de CAO-VO en de CAO-PO (bijzonder onderwijs) en 
de Raamovereenkomst (openbaar onderwijs) in de 
praktijk weinig gevolgen. Wel kan een deel van het 
ondersteunende personeel van de openbare fusiepartner 
in het ziekenfonds terechtkomen. Meer hierover 
hoofdstuk 2, § 2.1 van deel II. 

3.2 Bestuursbenoeming en identiteit 

Door de bestuursbenoeming is het personeel van het 
samenwerkingsbestuur in principe op alle scholen 
inzetbaar. Dit is, waar de specifieke kenmerken van het 
openbaar en bijzonder onderwijs samenkomen.  
 
Openbaar onderwijs is, formeel gesproken, over-
heidsonderwijs. De overheid mag geen onderscheid 
maken naar ras, godsdienst of levensovertuiging. Dit 
zogenoemde non-discriminatiekenmerk geldt ook bij de 
benoeming en het ontslag van een leerkracht. Het 
personeel is gelijkelijk benoembaar en men mag dus 
geen leerkracht weigeren of ontslaan wegens zijn 
godsdienstige opvattingen of levensovertuiging. 4Het 
schoolbestuur mag de leerkracht wel vragen de openbare 
grondslag te respecteren Het bijzonder onderwijs mag de 
godsdienst of levensovertuiging wel bij benoeming en 
ontslag betrekken.  
 
Het kan voorkomen dat individuele personeelsleden er 
principieel de voorkeur aan geven op een school van de 
eigen denominatie te (blijven) werken. Het 
samenwerkingsbestuur moet echter in principe, op 
straffe van een korting door het Participatiefonds en het 
Vervangingsfonds, beschikbaar personeel in vacatures 
inzetten. Deze verplichting en de algemene inzetbaarheid 
van het personeel kunnen principieel het gezicht en de 
identiteit van de scholen en de persoonlijke overtuiging 
van de leerkrachten raken. Dit vraagstuk vergt de nodige 
zorgvuldigheid van het bestuur en het management, die 
                                                 
4 In gevolge Artikel 3 Grondwet zijn alle Nederlandser in 
openbare dienst benoembaar. 

in samenspraak met het personeel zullen bepalen hoe 
om te gaan met enerzijds dit begrijpelijke belang van het 
individuele personeelslid en anderzijds het belang van de 
school bij een flexibele organisatie en de voordelen van 
een breed inzetbaar personeelsbestand. In deel II, 
hoofdstuk 2 komen deze beleidskeuzes nader ter sprake. 
 

3.3 Toegankelijkheid 

Het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk. De 
school mag geen leerlingen weigeren op grond van 
onderscheid naar godsdienst en levens-overtuiging.5 Een 
bijzondere school mag een leerling op die gronden wel 
weigeren. De school mag de ouders vragen de 
doelstellingen van de school te onderschrijven en hun 
kind weigeren wanneer de ouders daartoe niet bereid 
zijn.  
In de praktijk is ook het overgrote deel van het bijzonder 
onderwijs algemeen toegankelijk. 
 
Het kan uit praktisch oogpunt denkbaar zijn, dat de 
stichting door algemene toegankelijkheid van het 
samenwerkingsbestuur naar één toelatingsbeleid voor 
alle scholen streeft. Deze keuze is de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en het 
management van de nieuwe stichting. Vrijwel alle 
bestaande samenwerkingsscholen en 
samenwerkingsbesturen gaan uit van algemene 
toegankelijkheid. 

3.4 Openbaarheid bestuur  

De wet schrijft voor dat de vergaderingen van het 
stichtingsbestuur openbaar zijn. Dit hangt samen met 
het karakter van het openbaar onderwijs, dat uiteindelijk 
openbaar overheidsbestuur is. De burger moet kunnen 
weten hoe de overheid bestuurt. De mogelijkheid blijft 
echter bestaan dat de deuren bij bepaalde onderwerpen 
dicht gaan.  
 
Bestuurlijke stukken over het openbaar onderwijs zijn op 
grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in 
principe openbaar. Sommige stukken op overkoepelend 
bestuursniveau die ook het bijzonder onderwijs raken 
kunnen eveneens onder de WOB vallen. 
                                                 
5 Artikel 46 WPO, Artikel 42 WVO en Artikel 49 WEC, 
alle tweede lid. 
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4. Het toezicht op het openbaar onderwijs 

4.1 Gemeentelijk toezicht 

De wet draagt de gemeente op toezicht te houden op het 
openbaar onderwijs. Daarbij dient het toezicht zo te zijn 
dat er als geheel sprake is van “overheersende 
overheidsinvloed op het bestuur”, voor zover het 
openbaar onderwijs betreft.  
De wettelijke invloed is verklaarbaar vanuit de 
grondwettelijke positie die de gemeente ten aanzien het 
openbaar onderwijs in ons land inneemt: de gemeente 
moet voor voldoende openbaar onderwijs zorgen (zie het 
voorgaande kader). Het toezicht is daarom gericht op de 
vraag of op de openbare scholen openbaar onderwijs 
wordt gegeven. De gemeente moet daadwerkelijk in 
staat zijn te zien of op de openbare scholen de 
zogenoemde wezenskenmerken van het openbaar 
onderwijs in acht worden genomen. De wet stelt in 
verband hiermee in elk geval het volgende verplicht: 
 
• Het samenwerkingsbestuur doet jaarlijks verslag aan 

de gemeente over de wijze waarop inhoud is 
gegeven aan de wezenskenmerken van het openbaar 
onderwijs.  

• Het samenwerkingsbestuur pleegt overleg met de 
gemeente over de begroting en de jaarrekening. 

• De gemeente kan ingrijpen als door ernstige 
taakverwaarlozing van het bestuur of handelen in 
strijd met de wet het voortbestaan van het openbaar 
onderwijs serieus in gevaar is. Hier wordt uitgebreid 
op ingegaan in deel II, hoofdstuk 3.  

• Alleen de gemeente mag een openbare school 
opheffen. 

• Uit de wetsgeschiedenis blijkt ten slotte dat de 
gemeente in elk geval invloed moet kunnen 
uitoefenen op de benoeming van het bestuur en op 
besluiten als omzetting en verplaatsing.  

 
Elke gemeente met een openbare school van het 
samenwerkingsbestuur moet hierop toezicht houden. Dit 
kan voor het bestuur en het management, maar ook voor 
de gemeenten zelf, tamelijk onpraktisch zijn. Deze 
brochure biedt daarom informatie over de mogelijkheid 
dit toezicht te bundelen in een zogenoemd 

gemeenschappelijk orgaan. Meer informatie hierover is 
te vinden in deel II, hoofdstuk 1, § 1.5. 
 

4.2 Ook toezicht bijzondere scholen? 

Zoals uit de voorgaande paragraaf blijkt: Nee. De 
gemeente is alleen bevoegd voor zover het om de 
openbare scholen gaat. Dit lijkt goed te scheiden, omdat 
er in het samenwerkingsbestuur aparte openbare en 
bijzondere scholen zijn maar bij een integraal 
bestuursbeleid zijn er omstandigheden denkbaar dat het 
bijzonder onderwijs, weliswaar indirect, gevolgen van het 
toezicht kan ondervinden. Meer hierover in deel II, 
hoofdstuk 2.  
 

5. Voorbereiding en oprichting 

5.1 Wie beslist over fusie? 
Het samenwerkingsbestuur kan op twee manieren in het 
leven geroepen worden. De fusiepartners kunnen een 
nieuwe stichting oprichten of de statuten van één van de 
betrokken rechtspersonen wijzigen. In het laatste geval 
zal een vereniging tevens moeten worden omgezet in de 
stichtingsvorm. Meer informatie hierover in deel II, 
hoofdstuk 4, § 4.3.  
 
In het bijzonder onderwijs hangt het van de statuten af, 
welk orgaan bevoegd is het fusiebesluit te nemen. Bij de 
vereniging is dit meestal de Algemene Ledenvergadering 
(ALV). In het openbaar onderwijs is, als de gemeente of 
een bestuurscommissie bevoegd gezag heeft, de 
gemeenteraad bevoegd. De stichting en de openbare 
rechtspersoon voor openbaar onderwijs zijn in principe 
zelf bevoegd, maar zullen de gemeenteraad in de fusie 
moeten betrekken, omdat deze bij het samenwerkings-
bestuur in een andere toezichthoudende positie komt 
die, uitgaande van de wet, minder bevoegdheden geeft. 
Zie ook het schema bij hoofdstuk 4 van deel II (figuur 2). 
Dit schema bevat een overzicht van de verschillende 
bestuursvormen in het bijzonder en het openbaar 
onderwijs, met hun voornaamste kenmerken. Dit schema 
is opgenomen omdat voor een adequate 
gedachtebepaling over het samenwerkingsbestuur de 
vraag van belang is of, gezien de omstandigheden en 
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doelstellingen, mogelijk een andere bestuursvorm de 
voorkeur verdient.  
 
Het samenwerkingsbestuur hoeft in de praktijk overigens 
niet als zodanig altijd opgericht te worden. Het is zeer 
wel mogelijk dat een schoolbestuur besluit een deel van 
zijn scholenbestand aan een al bestaand 
samenwerkingsbestuur over te dragen. 
 

5.2 Gevolgen ABB 

Het samenwerkingsbestuur moet over een 
bedrijfseconomisch gezonde schoolorganisatie 
beschikken. Het is daarom van belang voorafgaande aan 
de fusie de financiële stand van zaken bij alle 
fusiepartners nauwgezet in beeld te brengen.  
Voor de openbare component is van belang te 
onderzoeken of en in hoeverre de gemeente gewoon was 
extra middelen boven op de rijksvergoeding in het 
openbaar onderwijs te investeren. De organisatie zal het 
na de fusie zonder die extra middelen moeten doen. De 
meeste gemeenten hebben zo’n overschrijding in de 
kosten van administratie, beheer en bestuur (ABB).  Het 
kan zijn dat de organisatie nog niet is toegesneden op 
een bekostiging op rijksniveau. Dit is van belang voor de 
vraag of en wanneer fusie raadzaam is. Uitgebreid 
hierover deel II, hoofdstuk 4, § 4.2. 6 
 

6. Uiteengaan. Faillissement 

6.1 Opsplitsing 
Wanneer de fusieverwachtingen niet uitkomen, is het 
denkbaar dat het samenwerkingsbestuur moet worden 
opgesplitst. Het bestuur ervan bepaalt in principe hoe en 
waar de openbare en bijzondere scholen worden 
ondergebracht. Meer informatie hierover staat in deel II, 
hoofdstuk 4, § 4.5. De voorbeeldstatuten in deze 
brochure bevatten hiervoor een procedure. 

                                                 
6 Het wetsvoorstel ingevolge waarvan gemeenten hun te 
verzelfstandigen openbaar onderwijs een extra bedrag 
aan ABB_gelden kunnen meegeven zonder dat dit leidt 
tot een doorvergoedingsverplichting aan het bijzonder 
onderwijs, de zgn. bruidsschat, gaat voorshands niet uit 
van het samenwerkingsbestuur (Kamerstuk 27 291). 

6.2 Faillissement 

De stichting kan failliet gaan. Wat is dan de situatie? De 
curator in het faillissement kan proberen de scholen bij 
andere bevoegde gezagsorganen onder te brengen en zo 
hun voortbestaan te verzekeren. Voor het openbaar 
onderwijs speelt de grondwettelijke plicht van de 
gemeente voor voldoende openbaar onderwijs te zorgen. 
Op grond hiervan kan er aanleiding zijn dat deze de 
openbare scholen op haar grondgebied overneemt. De 
gemeente houdt bovendien toezicht. In uitzonderlijke 
omstandigheden kan de gemeente daardoor worden 
geacht in staat te zijn een aanzienlijke verslechtering van 
de financiële situatie te voorzien en in te grijpen en zo 
een faillissement te voorkomen. Meer informatie kan 
men vinden in deel II, hoofdstuk 4, § 4.6. 
 

7. Extra motieven voor het samenwerkingsbestuur  
 
Het samenwerkingsbestuur heeft, los van de plaatselijke 
omstandigheden en strategische doelstellingen, 
vergeleken met andere bestuursvormen enkele 
aantrekkelijke eigenschappen. 

7.1 Kleurverschieten niet nodig  

Bij het samenwerkingsbestuur is kleurverschieten 
(omzetting) niet nodig. De scholen van de fusiepartners 
houden hun richting of blijven openbaar. Goedkeuring of 
anderszins van de minister is dus niet nodig, wat veel 
tijd kan schelen. Het behoud van de eigen denominatie 
is een meerwaarde van het samenwerkingsbestuur boven 
andere bestuurlijke fusies waarbij één van de 
fusiepartners altijd van kleur moet verschieten, zoals ook 
het geval is bij de samenwerkingsschool.  

7.2 Dreigende opheffing p.o.-school 
Als door een teruglopend aantal leerlingen het 
voortbestaan van één van de scholen voor primair 
onderwijs in het geding is, kan bij een bestuurlijke fusie 
als het samenwerkingsbestuur het systeem van de 
gewogen gemiddelde schoolgrootte uitkomst bieden. Een 
absolute voorwaarde is wel, dat de fusiepartner scholen 
inbrengt met zeer hoge leerlingentallen. Alleen dan is de 
kans aanwezig dat de gemiddelde schoolgrootte zo 
uitvalt, dat een school die zonder fusie onder de 
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opheffingsnorm zit, in stand kan blijven dan wel voor 
bekostiging in aanmerking kan blijven komen.  
In het voortgezet onderwijs bestaat dit systeem niet, 
daar gelden vaststaande, landelijke normen.  

7.3. Dubbele pet gemeente  

De oprichting van een samenwerkingsbestuur houdt 
vermogensrechtelijke verzelfstandiging van het openbaar 
onderwijs in. Het samenwerkingsbestuur kan om deze 
reden interessant zijn voor gemeenten die zich volledig 
en onbelemmerd willen concen-treren op hun taken als 
lokale onderwijsoverheid en het openbaar onderwijs 
meer herkenbaar willen positioneren in het op 
overeenstemming gerichte overleg over het lokale 
onderwijsbeleid.7 Als al het onderwijs in een 
samenwerkingsbestuur samengaat, zal de gemeente 
overigens inderdaad een krachtige gesprekspartner 
hebben. 

7.4.      Nieuwbouw  
Het komt steeds vaker voor dat in nieuwbouwwijken alle 
onderwijs in één gebouw is ondergebracht. De betrokken 
scholen, meestal van verschillende signatuur, zoeken 
naar mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk met elkaar 
samen te werken. Het samenwerkingsbestuur biedt 
hiervoor extra mogelijkheden, het is zelfs mogelijk dat 
kinderen van de verschillende scholen voor bepaalde 
activiteiten in één en dezelfde klas zitten, wat met name 
in het voorbereidend beroepsonderwijs perspectief kan 
bieden. 
 

8. Samenwerkingsbestuur: in wezen een gewone fusie 
 
Ondanks alle bijzonderheden die aan de orde zijn bij het 
samenwerkingsbestuur, staat toch voorop, dat het 
samenwerkingsbestuur in wezen een gewone fusie is. 
Het samenwerkingsbestuur is als elk ander 
schoolbestuur een zelfstandige entiteit met een eigen 
belang: goed onderwijs op herkenbare scholen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de fusiepartners aan het 

                                                 
7 Meer over verzelfstandiging en de overwegingen rond 
de gemeentelijke dubbele pet in de VOS/VNG-brochure 
Verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, Den Haag 
1998. 

nieuwe bestuur en management een bedrijfseconomisch 
gezonde organisatie over te dragen die, recht doend aan 
de praktijk en de traditie van de fusiepartners, de ouders 
en de leerlingen kwaliteit kunnen leveren. De stichting 
moet dan eerst en vooral beschikken over een werkbare 
organisatie met duidelijke procedures waar het bestuur 
kan besturen en het management kan managen. Dat is 
dan ook het uitgangspunt van deze brochure en van de 
voorbeeld-regelingen voor het samenwerkingsbestuur. 
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DEEL II 
 
Identiteit en toezicht 
 
In dit hoofdstuk: 
- bestuur en management verantwoordelijk voor 

identiteit en karakter scholen  
- geen rol voor oprichters in samenwerkingsbestuur  
- wat houdt het wettelijke toezicht van de gemeente 

in? 
- bij regionaal samenwerkingsbestuur samenbundeling 

gemeentelijk toezicht mogelijk  
 
 

1.1. Identiteit en karakter van de scholen  
 
Het samenwerkingsbestuur is het resultaat van een 
normale fusie, waarbij strategische en pragmatische 
motieven over het algemeen de doorslag hebben 
gegeven, zo is  gesteld in deel I. 
Zoals bij elke fusie is de herkenbaarheid van de 
afzonderlijke scholen ook onder het 
samenwerkingsbestuur een belangrijk punt van 
aandacht. De identiteit en het karakter van de school 
horen daarbij, als regulier onderdeel van het totale 
beleidsterrein. Het bestuur en het management van het 
samenwerkingsbestuur zijn verantwoordelijk voor de 
manier waarop de identiteit van de bijzondere school of 
het openbare karakter van de openbare school gestalte 
krijgt. Net als bij andere fusies hebben de oprichters hier 
geen rol. De enige oprichter die een formele rol heeft is 
de gemeente. Zij houdt toezicht op het openbaar 
onderwijs. Dat is een wettelijk gegeven.  
 
De gemeentelijke betrokkenheid komt in de 
onderstaande paragrafen eerst aan de orde. 
 
Bijzondere aandacht is er daarbij voor het wettelijk 
vereiste van “overheersende overheidsinvloed op het 
bestuur, voor zover het openbaar onderwijs betreft”. Op 
basis daarvan volgt een toelichting op de keuzes in de 
voorbeeldstatuten. Tot slot komt het toezicht van 
gemeenten ter sprake bij een regionaal 
samenwerkingsbestuur.  
 
 

1.2. Het gemeentelijke toezicht op het  

openbaar onderwijs 
 
1.2.1 Ratio 
Het gemeentelijk toezicht vloeit voort uit de 
grondwettelijke positie van het openbaar onderwijs, zo is 
al eerder ter sprake gebracht. Aangezien openbaar 
onderwijs een basisvoorziening  is, moet dat in principe 
voldoende voorhanden zijn. De Grondwet heeft de 
gemeente opgedragen daarvoor te zorgen. Tegelijkertijd 
is openbaar onderwijs, opnieuw grondwettelijk gezegd, 
onderwijs “van overheidswege”. Dit vraagt om een 
formele band tussen de gemeente en de openbare 
scholen, ook wanneer niet de gemeente zelf het bestuur 
is, maar, zoals in dit geval, een samenwerkingsbestuur.  
Die achtergrond dient steeds voor ogen te worden 
gehouden bij de beoordeling van de positie van de 
gemeente. Essentieel is, dat de gemeente kan nagaan of 
het samenwerkingsbestuur de wezenskenmerken van het 
openbaar onderwijs in acht neemt. Zo is ook te begrijpen 
dat de gemeente geen zeggenschap heeft over het 
reguliere schoolbestuurlijke beleid of (de identiteit van) 
het bijzonder onderwijs. Dit thema komt in de 
navolgende paragrafen opnieuw ter sprake. 
De wet draagt het toezicht op aan de gemeenteraad. Die 
hoeft niet zelf het toezicht uit te oefenen, ook het college 
van Burgemeester en Wethouders kan dit doen, die 
keuze is aan de raad. 
De gemeente kan het toezicht ook delegeren aan een 
bestuurscommissie ex artikel 82 Gemeentewet. Zo is er 
een apart orgaan dat zich, los en, desgewenst op zekere 
afstand van de algemene gemeentelijke 
aangelegenheden, specifiek richt op het 
samenwerkingsbestuur. De leden van die commissie 
hoeven niet noodzakelijkerwijs uit gemeentelijke kring 
afkomstig te zijn. Het nadeel van zo’n commissie is de 
toevoeging van een extra bestuurlijke laag.  
In deze brochure wordt, of nu sprake is van raad, B&W 
of commissie, steeds van 'de gemeente' gesproken. 
 
Het is denkbaar dat de bijzondere schoolbesturen die 
aan de wieg van het samenwerkingsbestuur hebben 
gestaan, op een zelfde manier als de gemeente toezicht 
uitoefenen op de identiteit van “hun” scholen. Mede 
wegens de specifieke strekking van het gemeentelijk 
toezicht is er, overeenkomstig de praktijk, voor gekozen 
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het toezicht op de bijzondere identiteit binnen de 
stichting zelf onder te brengen. Dit draagt bovendien bij 
aan een doelmatige besluitvormingsprocedure. Paragraaf 
1.4 van dit hoofdstuk gaat er nader op in. 
 
 
1.2.2. Inhoud toezicht 
 
a. Gemeente bij opheffing school bevoegd.  
De gemeente is vanwege haar grondwettelijke 
verantwoordelijkheid voor voldoende openbaar onderwijs 
bevoegd als een openbare school moet worden 
opgeheven. Deze bevoegdheid is niet overdraagbaar (art. 
17, derde lid WPO en art. 53c, derde lid WVO). 
Wanneer het stichtingsbestuur overweegt een openbare 
school te sluiten, dan moet het bestuur de gemeente 
verzoeken dit besluit te nemen. De gemeente is niet 
verplicht aan dit verzoek mee te werken. Zij heeft 
immers een zelfstandige afwegingsverplichting.  
Door deze bevoegdheid van de gemeente, dient de 
stichting, voor zover het gaat om een scholenfusie in het 
primair onderwijs (al dan niet door omzetting) , de 
gemeente steeds bij haar voornemens te betrekken. In 
het primair onderwijs heeft een scholenfusie immers 
plaats, doordat de ene school wordt opgeheven en de 
andere haar werkzaamheden uitbreidt. 
 
b. Overleg over de begroting en de jaarrekening over 

onderdelen openbaar onderwijs 
Het stichtingsbestuur (of het daartoe gemandateerde 
management) moet elk jaar met de gemeente overleg 
voeren over de begroting en de jaarrekening over die 
aangelegenheden die het openbaar onderwijs aangaan. 
Voor de gemeente speelt hier het gemeentelijk financieel 
belang, mede in het licht van haar andere 
toezichthoudende  bevoegdheden.8 Formeel verplicht dit 
overleg de stichting tot niets, maar in de praktijk zal het 

                                                 
8 Het wetsontwerp ter aanpassing van enige 
onderwijswetten aan de derde tranche van de Awb 
(Kamerstukken  1999-2000, 27 265, nr 1) stelt voor 
het financieel belang van de gemeente expliciet op te 
nemen in  de wettelijke regeling van de stichting en de 
openbare rechtspersoon. Bij deze bestuursvormen heeft 
de gemeente een goedkeuringsbevoegdheid. Bij het 
samenwerkingsbestuur is sprake van overleg – het 
belang is echter hetzelfde.  

bestuur opmerkingen, vragen en adviezen van de 
gemeente over het openbaar onderwijs betrekken bij de 
definitieve besluitvorming over de begroting en de 
jaarrekening. Een open communicatie lijkt hier de te 
bewandelen weg. Een verslag past bij het karakter van 
het overleg. 
Het ligt voor de hand dat het overleg in elk geval 
plaatsheeft in het laatste stadium van de besluitvorming. 
Alleen dan kan de gemeente zich een oordeel vellen over 
de jaarstukken. Het is consequent als inhoudelijke 
wijzigingen na dit overleg die afwijken van het standpunt 
van de gemeente, opnieuw ter overleg worden 
aangeboden. 
Wanneer het bestuur de betrokken jaarstukken vaststelt 
zonder voorafgaand overleg met de gemeente zijn die 
besluiten nietig. 

c. Gemeentelijke goedkeuring statutenwijziging 
Zonder de gemeentelijke goedkeuring komt er geen 
rechtsgeldige statutenwijziging tot stand. De gemeente 
dient de voorgenomen wijziging pas ter beoordeling 
voorgelegd te krijgen, als het besluit klaar is voor 
vaststelling. Dat houdt in, dat de interne procedure is 
afgesloten. De gemeente krijgt de wijziging dus in elk 
geval te zien na de raadpleging van de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.  
De gemeente kan haar goedkeuring alleen onthouden, 
als door de wijziging de wettelijk vereiste overheersende 
overheidsinvloed niet langer statutair verzekerd is. Dit 
oordeel moet totstandkomen op basis van het geheel aan 
bevoegdheden dat de gemeente na de wijziging ter 
beschikking staat.9 Meer over de overheersende 
overheidsinvloed in § 1.3. 
 
d. Verslag aan gemeente  
De wezenskenmerken van het openbaar onderwijs staan 
in de wet (artikel 42 en 46 WPO en artikel 42 WVO). 
Op die punten moet het jaarverslag jaarlijks informatie 
verschaffen aan de gemeente. De verslaglegging moet zo 
zijn dat de gemeente in staat is te beoordelen of op de 
openbare school openbaar onderwijs wordt gegeven en 
ook voor het overige aan de wezenskenmerken van het 
openbaar onderwijs wordt voldaan. Een afschrift van het 

                                                 
9 Het hoeft geen betoog dat informatie en overleg in een 
eerder stadium evengoed mogelijk is wanneer dat de 
totale besluitvormingsprocedure ten goede komt 
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verslag kan uiteraard ook aan de (G) MR gezonden 
worden.  
 
 
1.2.3 Verdere wettelijke voorwaarden 
De wet stelt nog de volgende algemene voorwaarden aan 
het toezicht: 
- De statuten geven aan hoe de gemeente toezicht 

uitoefent op het bestuur van de openbare scholen. 
- De statutaire regeling van het 

samenwerkingsbestuur moet overheersende 
overheidsinvloed verzekeren op het bestuur voor 
zover het openbaar onderwijs betreft. 

- De gemeente heeft alleen iets te zeggen over de 
openbare scholen die op haar grondgebied liggen. 
De gemeente heeft dus geen zeggenschap over het 
bestuur van openbare scholen van het 
samenwerkingsbestuur in andere gemeenten (meer 
hierover in § 1.5 van dit deel).  

 
 

1.3. Overheersende overheidsinvloed 
 
1.3.1. Afbakening en begripsbepaling  
De wettelijke bevoegdheden van de gemeente alleen vond 
de wetgever kennelijk onvoldoende. Volgens de wet 
moeten de statuten in elk geval een “overheersende 
invloed van de overheid” in het bestuur verzekeren voor 
zover het openbaar onderwijs betreft.10 Bij eerste lezing 
gaat dat nogal ver en past die invloed niet bij een 
onafhankelijke stichting als het samenwerkingsbestuur. 
Deze eis moet worden begrepen in het grondwettelijk 
kader, zoals in  § 1.2.1 is uitgelegd. 
De wet geeft niet aan welke bevoegdheden de gemeente 
ten minste moet hebben wil sprake zijn van de 
overheersende invloed. Uit de wetsgeschiedenis van het 
samenwerkingsbestuur en de jurisprudentie op 
aanverwante gebieden blijkt dat voor de overheersende 
overheidsinvloed aan de volgende minimumvoorwaarden 
moet zijn voldaan: 
 
- De gemeente moet invloed kunnen uitoefenen op 

het personeelsbeleid en op de financiën voor zover 
het openbaar onderwijs betreft. 

                                                 
10 Onder “overheid” moet de gemeente worden verstaan.  

- De gemeente heeft een goedkeuringsbevoegdheid 
ten aanzien van statutenwijzigingen die specifiek 
het openbaar onderwijs raken. 

- De fusiepartners spreken met elkaar af hoe de 
invloed eruit ziet. Die afspraken kunnen betrekking 
hebben op de samenstelling en de benoeming van het 
bestuur, op de bevoegdheidsverdeling in het bestuur 
en op de feitelijke vormgeving van het toezicht 
(daartoe behoort in ieder geval de goedkeuring van 
bepaalde besluiten die speciaal het openbaar 
onderwijs aangaan).  

 
1.3.2. Totale bevoegdheden bepalend  
De fusiepartners moeten in de statuten afspreken hoe de 
gemeentelijke invloed vorm krijgt. Wezenlijk is dat het 
totaal van de afspraken dat de fusiepartners maken, 
voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.  
Het belang van invloed op de bestuurssamenstelling is in 
elk geval groot. Het bestuur bepaalt immers het beleid 
(waaronder personeel en financiën) en is 
eindverantwoordelijk voor alle besluitvorming van de 
stichting. De statuten kunnen de gemeente de 
bevoegdheid geven één of meer bestuursleden te 
benoemen. Als de gemeente niet benoemt, dan dient zij 
ten minste de bevoegdheid te hebben één of meer 
kandidaten voor benoeming voor te dragen. Wanneer de 
fusiepartners op dat punt voor een beperkte invloed 
kiezen, dan lijkt dat op andere onderdelen te moeten 
worden gecompenseerd. In alle gevallen lijkt deze 
bevoegdheid gepaard te moeten gaan met een 
goedkeuringsbevoegdheid voor besluiten die met name 
het openbaar onderwijs raken, zoals fusie, 
bestuursoverdracht, omzetting en verplaatsing.  
De voorbeeldstatuten geven in de modules voorstellen 
voor de gemeentelijke betrokkenheid.  

1.4. Identiteit, commissies en statuten 
 
In het samenwerkingsbestuur kan openbaar onderwijs 
samenkomen met algemeen-bijzonder, katholiek en 
protestants-christelijk onderwijs, elk met zijn eigen 
traditie en eigen kleur. Het is de verantwoordelijkheid 
van het bestuur en het management dat elk van deze 
richtingen binnen het grotere geheel van het 
samenwerkingsbestuur tot zijn recht komt.  
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Het is denkbaar de behartiging van de identiteit aan de 
portefeuille van één of meer bestuursleden toe te voegen. 
Een opsplitsing van het bestuur in aparte kamers voor 
openbaar en bijzonder onderwijs is niet raadzaam. 
Financieel en organisatorisch is dit inefficiënt en doet het 
afbreuk aan de versterking die de fusie voor de scholen kan 
betekenen. Een verdeeld bestuur verandert bovendien niets 
aan de wettelijke verantwoordelijkheid van het bestuur 
voor àlle scholen. 
 
Voor de identiteit van een school zijn de leerlingen, de 
ouders, het personeel en de medezeggenschapsraad de 
voornaamste belanghebbenden. Het schoolplan is het 
voornaamste document waarin de identiteit tot 
uitdrukking komt. Hier zet de school haar 
onderwijskundig beleid uiteen. Het personeel is altijd 
nauw betrokken bij de totstandkoming, terwijl ook de 
MR een stem heeft. Op deze manier is verregaand 
gewaarborgd dat de invulling van de identiteit kan 
rekenen op steun binnen de scholen.  
De leerlingen en de ouders van de bijzondere scholen 
kunnen daarnaast één of meer kandidaat-bestuursleden 
voor benoeming voordragen. De voorbeeldstatuten bieden 
hiervoor enkele modules met mogelijkheden, die in de 
praktijk gangbaar zijn.11 De overeenkomst met de 
constructie van het gemeentelijke toezicht is duidelijk.  
Verder valt te denken aan een identiteitscommissie die 
over bepaalde besluiten geraadpleegd wordt of een 
verdergaande bevoegdheid heeft, zoals een 
schoolcommissie.  
 
 

1.5. Organisatie gemeentelijk toezicht op regionaal 
samenwerkingsbestuur  
 
Als het samenwerkingsbestuur openbare scholen in 
meerdere gemeenten heeft, dan is er een aantal factoren 
waarmee men in verband met het gemeentelijk toezicht 
in het bijzonder rekening moet houden. 
 

                                                 
11 Volgens Vermeulen, Constitutioneel Onderwijsrecht, p. 
79 gaan nagenoeg alle statuten in het bijzonder 
onderwijs uit van enigerlei voordracht voor benoeming, 
meestal door de ouders. 

Elke afzonderlijke gemeente binnen wier grondgebied 
een of meer openbare scholen van een 
samenwerkingsbestuur liggen, heeft wettelijke 
bemoeienis met het samenwerkingsbestuur. Dit 
betekent,dat het bestuur of het management met elke 
betrokken gemeente overleg moet voeren of haar 
goedkeuring moet vragen. Dit roept onmiddellijk een 
aantal vragen op. Wat gebeurt er als één van de 
gemeenten geen goedkeuring geeft aan de voorgenomen 
statutenwijziging en een ander wel? Kan een gemeente 
zomaar maatregelen nemen zonder raadpleging of 
goedkeuring van de andere gemeenten?  
 
De wet biedt hiervoor geen oplossingen. De fusiepartners 
moeten hier onderling uitkomen. Het is in elk geval in 
ieders belang dat de gemeenten de uitoefening van hun 
bevoegdheden coördineren en onderling afstemmen. Het 
beoogde bestuur en management van het 
samenwerkingsbestuur moet al vóór de oprichting hierop 
aandringen. Coördinatie is overigens ook in het belang 
van de  gemeenten zelf: de ene gemeente wil immers 
niet geconfronteerd worden met een individuele actie 
van de andere die nadelige gevolgen kan hebben voor 
“haar” scholen. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt 
bovendien al dat een gemeente andere gemeenten in 
veel gevallen betrekt bij de voorbereiding van haar 
besluiten, omdat die andere gemeenten belanghebbend 
zijn. 
Om de afstemming tussen de gemeenten te regelen, is er 
de mogelijkheid van een zogenoemd gemeenschappelijk 
orgaan waarin alle gemeenten deelnemen die toezicht 
uitoefenen op de openbare scholen van het 
samenwerkingsbestuur. Het gemeenschappelijk orgaan 
oefent alle bevoegdheden van die gemeenten uit, zowel 
de wettelijke als de statutaire. Bij een overeenkomst, die 
een alternatief zou zijn, is dat niet mogelijk. Het orgaan 
verdient daarom de voorkeur. In de volgende paragraaf 
staan de voornaamste kenmerken.  
 
 

1.6. Het gemeenschappelijk orgaan 
 
Het gemeenschappelijk orgaan is een 
gemeenschappelijke regeling volgens de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Het is geen 
rechtspersoon en kent een eenvoudige opzet. Het 
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gemeenschappelijk orgaan kan alle toezichthoudende 
bevoegdheden van de deelnemende gemeenten 
uitoefenen. De uitoefening kan worden opgedragen aan 
het college van Burgemeester en Wethouders of aan een 
ambtenaar van één der gemeenten. Alle gemeenten zijn 
op grond van de wet verplicht hun medewerking te 
verlenen aan de besluiten van het orgaan. Dat verhoogt 
de flexibiliteit en de doelmatigheid van het gemeentelijk 
toezicht aanzienlijk.  
 
Natuurlijk betekent de keuze voor een gemeenschappelijk 
orgaan, dat er nog een partij betrokken wordt bij het 
samenwerkingsbestuur, maar de voordelen leven hier op 
tegen de nadelen.  
Zo hoeft niet elke afzonderlijke gemeente een besluit te 
nemen in het kader van het toezicht. Voor het 
stichtingsbestuur en de directie van de scholen is de winst: 
één stem en één standpunt. De gemeenten kunnen 
bovendien van tijd tot tijd de gang van zaken onderling 
bespreken en mogelijke meningsverschillen uit de wereld 
helpen.  
  
Bundeling in een gemeenschappelijk orgaan betekent, 
dat de individuele gemeente  haar wettelijke 
bevoegdheden via dat orgaan mòet uitoefenen. Dit geldt 
echter niet voor de wettelijk vereiste maatregelen bij 
ernstige taakverwaarlozing. Vanwege de specifieke 
grondwettelijke verantwoordelijkheid van een gemeente 
voor voldoende openbaar onderwijs is de principiële 
beslissing of maatregelen geboden zijn aan de 
afzonderlijke gemeenten overgelaten. De gemeente kan 
het gemeenschappelijke orgaan echter vragen de 
maatregelen te nemen. Zie hierover nader in hoofdstuk 3 
en in de toelichting op het voorbeeld van de 
gemeenschappelijke regeling.  
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Personeel en medezeggenschap 
 
 
 
In dit hoofdstuk: 
- vergelijking ambtenarenstatus of 

arbeidsovereenkomst 
- benoeming bij het bestuur van het 

samenwerkingsbestuur  
- gelijke benoembaarheid en identiteit 
- de bevoegde rechter in arbeidsgeschillen 
- voorrangsbenoemingsverplichting en her-

plaatsingsonderzoek medezeggenschap en geschillen 
 
 

2.1. Rechtspositie: ambtenarenstatus en 
arbeidsovereenkomst 
De rechtspositie van personeel van openbaar en van 
bijzonder onderwijs is verschillend. Het personeel van 

het bijzondere schoolbestuur heeft een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Het personeel 
op de openbare scholen heeft de ambtenarenstatus. 
Figuur 1 geeft enkele verschillen 
aan. Om te voorkomen dat het samenwerkings-bestuur 
met twee uiteenlopende arbeidsrechtelijke regimes te 
maken krijgt, heeft de wet bepaald dat al het personeel 
van het samenwerkingsbestuur een arbeidsovereenkomst 
heeft, dus ook diegenen die op de openbare school 
werken. 
 

Figuur 1. Verschillen ambtenarenstatus en arbeidsovereenkomst 
 

Onderwerp Ambtenarenstatus Arbeidsovereenkomst 

1. dienstverband   Akte van aanstelling 
(Titel II RPBO) 

Akte van benoeming  
(Boek 7 BW) 

2. einde dienstverband Altijd ontslagbesluit of van rechtswege Ontslagbesluit of ontbinding overeenkomst of van 
rechtswege 

3. rechtsbescherming Algemene wet bestuursrecht (Awb) Privaatrecht, algemene beginselen, goed 
werkgeverschap 

4. procedures bij  Na bezwaar beroep bij sector 
Bestuursrecht van de  rechtbank 

Commissie van Beroep en/of kantonrechter (zie 
par. 2.4) 

5. ziektekostenverzekering OOP Particulier, tegemoetkoming via ZKOO Ziekenfonds, nominale premie 
 
 
De akte van aanstelling bij het openbaar schoolbestuur 
maakt dus plaats voor een akte van benoeming bij het 
samenwerkingsbestuur. Deze arbeidsovereenkomst kan 
worden beëindigd door een ontslagbesluit, maar kan ook 
worden ontbonden indien één van beide partijen daar 
gegronde redenen voor heeft. Arbeidsgeschillen worden 
niet meer, zoals het openbaar schoolbestuur deed, 
afgehandeld via de lijn van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) en wanneer nodig via de 
bestuursrechter. In plaats daarvan gelden voor de 

nieuwe werkgever de algemene beginselen zoals goed 
werkgeverschap. In arbeidsgeschillen met het personeel 
op de openbare school is de kantonrechter bevoegd (zie  
§ 2.4). 
 
De wisseling van ambtenarenstatus naar 
arbeidsovereenkomst heeft  geen consequenties voor de 
pensioenopbouw. Het personeel van het 
samenwerkingsbestuur dat werkzaam is op de openbare 
school blijft voor pensioenen en aanverwante producten 
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(FPU, aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) 
ingeschreven bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
Pensioenbreuk en waardeoverdracht zijn niet aan de 
orde. 
Ook voor de salarissen en overige arbeids-voorwaarden 
heeft de wisseling geen gevolgen. Deze blijven in het 
geval van het primair onderwijs geregeld via het 
Rechtspositiebesluit onderwijs-personeel (RPBO) in 
combinatie met de CAO PO en de Raamovereenkomst. 
Voor het voortgezet onderwijs blijven het Kaderbesluit 
rechtspositie VO en de CAO VO van toepassing12. 
 
Het verdient aanbeveling de verschillen tussen 
ambtenarenstatus en arbeidsovereenkomst voorafgaand 
aan de fusie met het personeel te bespreken. Met name 
het punt van de ziekte-kostenverzekering van het 
onderwijsondersteunend personeel zal daarbij aan de 
orde komen, omdat dit aspect financiële consequenties 
voor de betrokkenen heeft. 
 
Bij de besprekingen is artikel 7, onder e Wet 
medezeggenschap onderwijs van toepassing. Op basis 
hiervan heeft de (G)MR adviesrecht over de 
voorgenomen overstap naar het samenwerkingsbestuur. 
In het verlengde daarvan hebben de personeels- 
respectievelijk ouder/leerlinggeleding van de (G)MR 
instemmingsrecht over de regeling van de gevolgen van 
de bestuursoverdracht.  
Is bij bestuursoverdracht decentraal georganiseerd 
overleg (DGO) aan de orde? DGO wordt gevoerd over de 
algemene rechtstoestand van het personeel. Bij een 
bestuursoverdracht dient te worden nagegaan of sprake 
is van een wijziging van die algemene rechtstoestand.  
Dat is het geval wanneer er grote verschillen in de 
ziektekostenverzekering  optreden of andere aanvullende 
flankerende regelingen zijn getroffen (hypotheekregeling, 
spaarloon- en premieregeling, pc-vergoeding etc.). 
Meestal is er geen wijziging in de rechtstoestand doordat  

                                                 
12 Indien het samenwerkingsbestuur is aangesloten bij 
één van de werkgeversorganisaties die de CAO PO of de 
CAO VO heeft ondertekend, is één van beide 
documenten direct van toepassing. Indien men zich niet 
aansluit bij één van deze organisaties dient men – zeker 
in het geval van het VO - een aparte regeling te treffen 
voor de secundaire arbeidsvoorwaarden van het 
personeel. 

in de wet is vastgelegd dat het nieuwe bestuur alle 
rechten en verplichtingen van de over te dragen school 
of scholen overneemt, dus ook de rechten en plichten die 
zijn overeengekomen met het personeel. De 
rechtspositionele effecten verbonden aan de 
bestuursoverdracht zijn vanuit dat gezichtspunt beperkt. 

Desondanks kan het nieuw te vormen samen-
werkingsbestuur op vrijwillige basis alsnog besluiten tot 
het voeren van DGO. Hiermee kan het bestuur 
bijvoorbeeld voorkomen dat later de indruk bestaat dat 
bepaalde rechtspositionele zaken niet of onvoldoende zijn 
geregeld. Mede gezien de bijzondere verandering die de 
overgang naar een samenwerkingsbestuur voor al het 
personeel kan betekenen, verdient het overigens 
aanbeveling DGO te voeren, voor zover het personeel daar 
niet al zelf op aandringt.  
 
 

2.2. Bestuursbenoeming en identiteit 
 
Sinds 1995 bestaat de schoolaanstelling niet meer, 
maar is al het personeel in dienst van het schoolbestuur 
en dus ten behoeve van alle scholen. Dat geldt eveneens 
voor het personeel van het samenwerkingsbestuur. Dit 
betekent dat het personeel - afhankelijk van de 
werkgelegenheidsontwikkeling - kan worden ingezet bij 
zowel de bijzondere als de openbare school. Het is 
denkbaar dat dit uitgangspunt in bepaalde 
omstandigheden op gespannen voet kan komen te staan 
met de overtuiging van een individueel personeelslid en 
de identiteit van een school van het 
samenwerkingsbestuur.  
Als bijvoorbeeld op de bijzondere school het aantal 
leerlingen terugloopt, terwijl het leerlingental  op de 
openbare school toeneemt, kan het schoolbestuur in de 
positie komen dat een personeelslid van de bijzondere 
school wordt overgeplaatst naar de openbare school. 
Ontslag zou immers in het kader van de instroomtoets 
van het Participatiefonds het stempel kunnen krijgen van 
‘eigen beleid’ – en is dan vermijdbaar. In dat geval is het 
bestuur verplicht de kosten van de wachtgelduitkering 
voor eigen rekening te nemen. De staatssecretaris heeft 
in een brief aan het Participatiefonds echter aangegeven, 
dat, voor die gevallen waarin daadwerkelijk sprake is van 
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gewetensbezwaren van de kant van de werknemer, een 
uitzondering moet worden gemaakt op deze regel.  
 
Als na verloop van tijd de ene school van het 
samenwerkingsbestuur krimpt en de andere school 
groeit, kan de situatie zich voordoen dat overplaatsingen 
wegens een formatietekort onvermijdelijk zijn.13 Het is 
niet uitgesloten, dat dit voor sommige personeelsleden 
een bezwaar is. Het samenwerkingsbestuur dient hier 
zorgvuldig te handelen. Tegen deze achtergrond doen wij 
de volgende suggestie 
 
Creëer voor het personeel dat met de fusie meegaat een 
overgangsregeling. Deze regeling houdt in: 
 
• Inventariseer voorafgaand aan de fusie voor ieder 

personeelslid of hij wegens de identiteit principieel 
bezwaar heeft tegen tewerkstelling op een openbare 
dan wel bijzondere school. Laat het personeelslid 
eventuele bezwaren schriftelijk en gemotiveerd 
vastleggen. Streef op basis van deze inventarisatie 
naar een plaatsingsbeleid dat met deze principiële 
bezwaren (en eventuele tegelijkertijd geuite 
voorkeuren) rekening houdt.  

• Bij onvrijwillige overplaatsing is de reguliere 
procedure aan de orde, zoals vastgelegd in de CAO 
PO en de Raamovereenkomst PO en in de CAO VO. 
Wanneer het betrokken personeelslid zijn principiële 
bezwaren handhaaft, dient het bestuur zich 
voldoende in te spannen een oplossing te vinden. 
Lukt dat niet en is overplaatsing onvermijdbaar, dan 
is er een grond voor ontslag. Indien de 
uitkeringsinstantie de bezwaren honoreert, kan dit 
personeelslid mét wachtgeld vertrekken en hoeft het 
samenwerkingsbestuur dit niet te betalen.  

• Geef voor nieuw personeel nà de fusie duidelijk aan 
dat werken op hetzij de bijzondere, hetzij de 
openbare school “erbij hoort”; leg dit bij 
wervingsprocedures vast. 

 

                                                 
13 Andere gronden voor onvrijwillige overplaatsing zijn 
conflictsituaties advies van bedrijfsarts en 
disfunctioneren. In deze gevallen kan van gedwongen 
overplaatsing sprake zijn om een personele wissel 
mogelijk te maken 

Deze werkwijze wordt geadviseerd voor zowel het 
primair als voor het voortgezet onderwijs , aangezien 
naar verwachting ook bij doordecentralisatie van het 
bovenwettelijk wachtgeld in het VO (per 1 augustus 
2001) de instroomtoets voor het wettelijk deel van het 
wachtgeld blijft gehandhaafd.  
 
In het algemeen is er in de voorbeeldstatuten uitgegaan 
van een situatie waarbij het bestuur er zoveel mogelijk 
naar streeft dat het personeel op die school werkt waar 
het ook naar levensbeschouwelijke opvattingen het 
meest op zijn plaats is.  
 
 

2.3. Gelijke benoembaarheid van personeel 
 
Hierboven is het samenwerkingsbestuur aangeraden bij 
het aanstellen van nieuwe medewerkers na te gaan of zij 
de beginselen van beide denominaties (openbaar en 
bijzonder onderwijs) onderschrijven en respecteren. 
Daarmee rijst ook de vraag of het samenwerkingsbestuur 
de aanstelling van medewerkers op grond van godsdienst 
en/of levensovertuiging mag weigeren. 
 
Artikel 3 van de Grondwet zegt dat alle Nederlanders op 
gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn. Het 
bevoegd gezag van een reguliere openbare school mag 
derhalve personeelsleden niet weigeren op grond van 
onder meer godsdienst of levensovertuiging. De vraag is 
of de openbare school als zodanig een openbare dienst 
is. 
 
Het samenwerkingsbestuur is formeel-juridisch niet aan 
te merken als openbare dienst, aangezien ten gevolge 
van de wettelijke regeling en de daarop gebaseerde 
statuten en reglementen sprake is van een zuiver 
privaatrechtelijke rechtspersoon. Anderzijds geeft de wet 
duidelijk aan dat onderscheid moet worden gemaakt 
tussen het besturen van de openbare respectievelijk 
bijzondere school. Zo kan de stichting bijvoorbeeld niet 
zelfstandig besluiten over het opheffen van de openbare 
school en dient de gemeenteraad toezicht uit te oefenen 
op het bestuur van de openbare school. Hiermee is 
aangegeven dat de openbare school feitelijk een 
openbare functie vervult, die met de nodige waarborgen 
is omkleed.  
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In het verlengde van dit onderscheid en de daaraan 
gekoppelde publieke respectievelijk particuliere functie 
van de twee typen scholen, zou eigenlijk ook sprake 
moeten zijn van twee arbeidsrechtelijke regimes, 
namelijk de ambtenarenstatus en de 
arbeidsovereenkomst. De belasting die dat voor het 
bestuur zou opleveren wilde de wetgever niet. Daarom 
zijn  alle werknemers wettelijk zijn aangesteld krachtens 
een arbeidsovereenkomst. 
 
Op grond hiervan gaan wij ervan uit dat het personeel 
dat werkzaam is op de openbare school, niet formeel 
maar wel materieel werkzaam is bij een openbare dienst. 
Het samenwerkingsbestuur dient daarom bij de 
aanstelling van nieuw personeel voor de openbare school 
artikel 3 van de Grondwet in acht te nemen. 
Tegelijkertijd dient het schoolbestuur zich ervan te 
vergewissen dat deze nieuwe personeelsleden geen 
bezwaar hebben tegen eventuele toekomstige 
tewerkstelling op de bijzondere school (zie voorgaande 
paragraaf).  
 
 

2.4. Ontslag en de bevoegde rechter 
 
2.4.1. Rechtsgang personeel bijzonder onderwijs, algemeen 
Als een bestuur van een bijzondere school een geschil 
heeft met een werknemer, dan wordt als rechtsgang over 
het algemeen aangehouden: eerst naar de Commissie 
van Beroep, daarna eventueel naar de kantonrechter. 
Elk  bestuur van een bijzondere school is wettelijk 
verplicht zich aan te sluiten bij een Commissie van 
Beroep. Het betrokken personeel kan bij deze Commissie 
in beroep tegen: 
- een disciplinaire maatregel 
- schorsing 
- het (in)direct onthouden van promotie 
- het (op termijn) verminderen van de 

betrekkingsomvang 
- ontslag anders dan op eigen verzoek, voor het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
- beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband 
- het aanwijzen van het personeelslid zal zijnde 

(gedeeltelijk) boventallig. 
De uitspraak van de commissie is op grond van de wet 
bindend voor de werkgever.  

 
Deze verplichte aansluiting bij een Commissie van 
Beroep is ooit tot stand gekomen omdat de burgerlijke 
rechter niet wilde treden in de grondwettelijke 
benoemingsvrijheid van het bijzonder onderwijs. Hij 
verklaarde zich derhalve niet ontvankelijk, waarmee een 
lacune in de rechtsbescherming ontstond voor het 
personeel op bijzondere scholen. De Commissie van 
Beroep vulde deze lacune. Sindsdien was de normale 
rechtsgang bij deze arbeidsgeschillen lange tijd: eerst de 
commissie, dan eventueel de kantonrechter. Die toetste 
slechts marginaal. 
 
In 1996 echter, heeft de Hoge Raad bepaald dat, als 
een werknemer zich na uitspraak van de Commissie tot 
de rechter wendt, deze het geschil in volle omvang moet 
toetsen en niet enkel marginaal.14 Marginale toetsing is 
alleen dan aan de orde, als vóór de gang naar de 
Commissie tussen werkgever en werknemer uitdrukkelijk 
is afgesproken dat beiden de uitspraak zien als bindend 
advies. Zolang dat niet duidelijk is overeengekomen, zal 
de rechter het geschil – voorgelegd door de werknemer – 
te allen tijde in volle omvang moeten toetsen. 
Door deze uitspraak is al enige tijd een discussie gaande 
over de vraag of het wettelijk voorschrift moet worden 
gehandhaafd, dat besturen van bijzondere scholen 
aangesloten moeten zijn bij een Commissie van Beroep. 
Niet ondenkbaar is dat deze verplichting in de nabije 
toekomst verdwijnt. 
 
2.4.2.  Rechtsgang personeel openbaar onderwijs, 
algemeen 
Bij geschillen tussen een werkgever en een individuele 
werknemer in het openbaar onderwijs, dient de 
Algemene wet bestuursrecht te worden gevolgd. Dit 
houdt in dat het bevoegd gezag ten aanzien van 
besluiten met rechtspositionele gevolgen de volgende 
weg bewandelt15: 
 
• het bevoegd gezag stelt de werknemer tijdig en 

schriftelijk op de hoogte van het voornemen tot het 
nemen van het besluit; het voorgenomen besluit 
wordt daarbij gemotiveerd; 

                                                 
14 HR, 31 mei 1996, nr. 15750. 
15 Zie ook S. Elshout, Personele vraagstukken in het 
primair onderwijs. VOS/ABB, 1999. 
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• het bevoegd gezag stelt de werknemer in de 
gelegenheid zijn of haar zienswijze ten aanzien van 
het voornemen kenbaar te maken;  
het bevoegd gezag besluit binnen redelijke termijn 
of het voornemen wordt omgezet in een definitief 
besluit; het besluit wordt uiteraard kenbaar gemaakt 
aan de werknemer; 

• de werknemer kan binnen zes weken bij het 
bevoegd gezag een bezwaarschrift indienen tegen 
het besluit; eventueel wordt de werknemer gehoord 
over het bezwaarschrift; 

• het bevoegd gezag beslist binnen zes weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift;  

• de werknemer kan wederom binnen zes weken na 
beslissing op het bezwaar, beroep aantekenen bij de 
rechtbank, sector bestuursrecht. 

Deze rechtsgang en de toepasselijkheid van de Awb zijn 
gebaseerd op de ambtelijke aanstelling, niet op een 
arbeidsovereenkomst. 
 
2.4.3. Rechtsgang personeel samenwerkingsbestuur 
De wet stelt verplicht dat het samenwerkingsbestuur 
zich voor de bijzondere school aansluit bij een 
Commissie van Beroep. Voor het personeel op de 
openbare school, en ook voor hun werkgever, is de 
rechtsgang langs de Awb-lijnen niet van toepassing nu 
zij een arbeidsovereenkomst hebben. Zij kunnen alleen 
nog naar de kantonrechter. Aansluiting van de openbare 
school bij een Commissie van Beroep is voor het 
samenwerkingsbestuur immers niet verplicht, aangezien 
geen sprake is van een bijzondere school. 
 
Het samenwerkingsbestuur kan wel kiezen voor 
aansluiting van de openbare school bij een Commissie 
van Beroep. Dit bijvoorbeeld omdat het bestuur van 
mening is dat voor beide categorieën personeel een 
enigszins vergelijkbare rechtsgang moet worden 
geschapen. Kiest het bestuur voor zo’n vrijwillige 
aansluiting, dan verdient het de voorkeur dezelfde 
Commissie van Beroep te kiezen als waar het bestuur al 
bij is aangesloten voor de bijzondere school.  
 
Bij deze stap in de richting van vrijwillige aansluiting kan 
het bestuur de volgende twee punten in overweging 
nemen: 
• spreek met de (G)MR – eventueel met het DGO (zie 

paragraaf 2.1) - af dat de uitspraak van de 

Commissie van Beroep zowel bindend is voor de 
werkgever als voor de werknemer; dit beginsel 
wordt vastgelegd in de akten van benoeming. 

• maak de vrijwillige aansluiting bij de Commissie van 
Beroep voorwaardelijk, in die zin dat als de 
wettelijke aansluitingsverplichting voor bijzondere 
scholen komt te vervallen, ook de aansluiting van 
het bestuur ten behoeve van het personeel 
werkzaam op de openbare school wordt beëindigd. 

 
 

2.5. Voorrangsbenoemingsverplichting en 
herplaatsingsonderzoek 
 
De voorrangsbenoemingsverplichting houdt in, dat het 
schoolbestuur verplicht is vacatures aan te bieden aan 
wachtgelders en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemers die wachtgeld genieten van het eigen 
bestuur. De verplichting geldt voor alle scholen van het 
schoolbestuur.16  
 
Wachtgelders en gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 
ooit werkzaam waren bij de schoolbesturen die opgaan 
in het samenwerkingsbestuur, komen op de lijst te staan 
van de nieuwe stichting. Vacatures moeten  aan hen 
worden aangeboden. Dit kan dus betekenen, dat aan 
personeelsleden afkomstig van het openbaar onderwijs, 
een vacature aan de bijzondere school wordt 
aangeboden en vice versa. 
Om in dit verband onduidelijkheid op het vlak van 
identiteit te voorkomen kan in beginsel dezelfde lijn 
worden gehanteerd als in § 2.2: 
• Ga bij alle eigen wachtgelders die terechtkomen bij 

het samenwerkingsbestuur na of deze er op 
voorhand bezwaar tegen hebben op de bijzondere 
dan wel openbare school te werken, mochten zich 
vacatures voordoen. 

• Hun eventuele bezwaar moet gebaseerd zijn op 
godsdienstige opvattingen en/of levensovertuiging 
die de ex-werknemer met redenen omkleed op 
schrift moet stellen. 

• Indien het bestuur een vacature moet aanbieden 
aan een ex-werknemer die zo’n verklaring heeft 

                                                 
16 Uitleg, OC&W-regelingen nr. 26 van 8 november 
1995.  
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afgegeven, kan het bestuur bij Cfi ontheffing 
aanvragen van de verplichting deze vacature aan 
deze werknemer aan te bieden. 

 
In het kader van het herplaatsingsonderzoek als een 
werknemer naar alle waarschijnlijkheid gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt wordt verklaard, is het bevoegd gezag 
van het openbaar onderwijs verplicht ook mogelijkheden 
tot herplaatsing bij de gemeentelijke organisatie in het 
onderzoek te betrekken. Na overdracht aan het 
samenwerkingsbestuur vervalt deze verplichting: de 
nieuwe stichting hoeft het herplaatsingsonderzoek alleen 
te verrichten voor zover het de eigen werkorganisatie 
betreft. De gemeentelijke organisatie blijft hierbij buiten 
beschouwing. 

2.6. Medezeggenschap en geschillen 
 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Het 
schoolbestuur kan bij meer scholen besluiten tot 
instelling van een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR gaat uitsluitend 
over thema’s, voor zover deze van gemeenschappelijk 
belang zijn voor de aangesloten scholen. De instelling 
van een GMR ligt bij het samenwerkingsbestuur voor de 
hand. 
Minimaal tweederde van het aantal leden van elk van de 
aangesloten MR’en moet instemmen met de overdracht 
van een bepaald onderwerp naar het niveau van de 
GMR. De overgedragen bevoegdheden worden als 
zodanig vastgelegd in het reglement van de GMR. 
 
Ingevolge de Wet medezeggenschap onderwijs (WMO) is 
elke school aangesloten bij een geschillencommissie, 
voor het geval er verschil van mening is tussen het 
bestuur en de (G)MR. Voor wat betreft de aansluiting 
van de (G)MR bij een geschillencommissie, staan er voor 
het samenwerkingsbestuur twee opties open:De scholen 
worden aangemeld bij de geschillencommissie van hun 
eigen denominatie of richting. De eventuele GMR wordt 
aangemeld bij één van de bestaande 
geschillencommissies. Er is dus sprake van 
gedifferentieerde aansluiting. 

• De scholen én de eventuele GMR worden aangemeld 
bij één en dezelfde geschillencommissie 
medezeggenschap. Er wordt gekozen uit de 

bestaande geschillencommissies. Er is sprake van 
uniforme aansluiting. 

Bij de keuze voor gedifferentieerde aansluiting, loopt het 
bestuur het risico dat, indien een geschil ontstaat met 
zowel de openbare als de bijzondere MR, de twee 
geschillencommissies geen gelijkluidende of zelfs 
tegenstrijdige uitspraken doen. Dit kan leiden tot 
vastlopende en onoverzichtelijke procedures. 

Bij de keuze voor uniforme aansluiting kan een probleem 
ontstaan, als medezeggenschapsgeschillen zich voordoen 
met denominatieve/onderwijskundige aspecten. Een MR 
van een katholieke school kan bij wijze van spreken de 
indruk krijgen dat het geschil over de onderwijskundige 
doelstellingen niet objectief genoeg wordt afgehandeld 
bij de commissie  waarbij het samenwerkingsbestuur is 
aangesloten. 

De optie van uniformering heeft het voordeel van 
overzichtelijkheid en het voorkomen van vastlopende 
procedures. De optie van gedifferentieerde aansluiting 
heeft het voordeel van het te zijner tijd tegemoet kunnen 
komen aan de gevoelde behoefte aan geschilbeslechting 
‘in eigen kring’. 



B HET SAMENWERKINGSBESTUUR / 26  

 
Ernstige taakverwaarlozing en handelen in strijd met de wet 
 
 
In dit hoofdstuk: 
- Voorbeelden van ernstige taakverwaarlozing en 

functioneren in strijd met de wet 
- Gemeentelijke maatregelen: achtergrond, doel en 

reikwijdte  
- Kern: gemeente alleen bevoegd bij bedreiging 

voldoende openbaar onderwijs 
- Gemeenschappelijk orgaan niet bevoegd  
 
 
3.1. Afbakening bevoegdheid  
 
“In geval van ernstige taakverwaarlozing door het 
bestuur of functioneren in strijd met de wet, voor zover 
het openbaar onderwijs betreft, neemt de gemeenteraad 
van de gemeente waarin de openbare school is gelegen, 
de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van 
het onderwijsproces te waarborgen voor zover het 
openbaar onderwijs betreft.”  
Aldus het negende lid van art. 17 WPO, art. 53c WVO 
resp. art. 28 WEC. Daar de wet de gemeente deze 
bevoegdheid geeft, is een statutaire basis niet nodig. 
 
De gemeente heeft hier een zware verantwoordelijkheid. 
De wetgever zegt namelijk niet dat de gemeente, 
wanneer de bedoelde omstandigheden aan de orde zijn, 
kàn ingrijpen, maar dat de gemeente  mòet ingrijpen (in 
feite is dus sprake van een verplichting; die past in de 
grondwettelijke ratio). In veel gevallen zullen ook de 
bijzondere scholen op een of andere manier de gevolgen 
van die maatregelen ondervinden. Het is daarom van 
belang de gemeentelijke bevoegdheid zorgvuldig aan te 
geven.  
 
Er moet aan twee voorwaarden voldaan zijn voordat de 
gemeente maatregelen kan nemen: 
- Er is sprake van handelen in strijd met de wet dan 

wel ernstige taakverwaarlozing door het bestuur én  
- de continuïteit van het onderwijsproces op de 

openbare scholen wordt daardoor niet langer 
gewaarborgd. 

Wanneer aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, 
is de gemeente niet bevoegd. In de volgende paragraaf 

gaan wij hier dieper op in. Daarbij komt vanzelf aan de 
orde wanneer sprake kan zijn van ernstige 
taakverwaarlozing en strijd met de wet.  
 
 

3.2. Voldoende openbaar onderwijs in geding 
 
Voor de toepassing van de gemeentelijke bevoegdheid is 
bepalend, of de continuïteit van het onderwijsproces op 
de openbare scholen niet langer gewaarborgd is. 
Wanneer is daarvan sprake?  
 
Het gaat niet om ernstige situaties die het onderwijs 
schade berokkenen en die voortvloeien uit “normaal“ 
ernstig disfunctioneren van het bestuur. Daar dient de 
gemeente als buitenstaander zich niet mee te bemoeien. 
Dat is een zaak van de stichting zelf. De gemeente komt 
pas in beeld, wanneer de grondwettelijke zorg voor 
voldoende openbaar onderwijs dat vereist. Dat is het 
belang van de gemeente (zie § 1.2). Dit houdt in dat het 
openbaar onderwijs serieus in zijn bestaan als identiteit 
dan wel als voorziening bedreigd moet worden, wil de 
gemeente actie mogen ondernemen of, zoals de wet – 
consequent - eist: mòet nemen. Op dat moment moet 
dus het particuliere belang van het 
samenwerkingsbestuur als zelfstandige rechtspersoon 
wijken voor het algemene belang van voldoende 
openbaar onderwijs dat ons stelsel als een 
basisvoorziening beschouwt.  
 
Deze situatie zal zich uiterst zelden voordoen. Bij het 
handelen in strijd met de wet valt te denken aan de 
situatie waarin op de openbare scholen geen uitvoering 
wordt gegeven aan de materiële wezenskenmerken van 
dit onderwijs zoals die in de wet zijn omschreven (art. 
46 WPO, 42 WVO, art. 49 WEC). De openbare scholen 
blijken bijvoorbeeld niet algemeen toegankelijk te zijn.  
Bij ernstige taakverwaarlozing valt te denken aan een 
bestuur dat zo inadequaat is, dat het geheel ontwricht is, 
maar ook aan financieel wanbeleid als gevolg waarvan 
de continuïteit van de openbare scholen wordt bedreigd.  
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3.3 Inhoud en reikwijdte maatregelen 
 
De gemeente mag van de wet die maatregelen nemen 
die zij nodig acht. Het hangt van de omstandigheden af 
welke maatregelen de gemeente kan nemen. Maatregel 
en aanleiding moeten in elk geval  met elkaar in 
evenwicht zijn (het zgn. proportionaliteitsbeginsel). Als 
bijvoorbeeld uit het jaarverslag blijkt dat in het 
verslagjaar geen aandacht is besteed aan de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs lijkt dat 
te weinig om bijvoorbeeld het bestuur van het openbaar 
onderwijs terug te vorderen. Hier spelen ook de belangen 
van de andere scholen, bijzonder én openbaar (in andere 
gemeenten) een rol, zeker bij een sterk integraal beleid. 
Wanneer de geschetste situatie zich echter herhaaldelijk 
voordoet, is er aanleiding voor maatregelen. De grond 
voor maatregelen is dan dat de facto geen openbaar 
onderwijs wordt gegeven. In dat geval handelt het 
samenwerkingsbestuur overigens in strijd met zijn eigen 
doelstellingen. Op grond daarvan kan overigens ook 
iedere individuele ouder naar de rechter stappen.  
Het spreekt vanzelf dat het een en ander moet zijn 
gepasseerd, voordat het stadium bereikt is dat de 
gemeente zich genoodzaakt ziet maatregelen te nemen. 
Ingrijpen is in alle omstandigheden een ultimum 
remedium. Als de gemeente bijvoorbeeld constateert dat 
op de openbare school geen openbaar onderwijs wordt 
gegeven dan is het denkbaar dat de gemeente als eerste 
stap met het stichtingsbestuur in contact treedt (het 
management lijkt gezien de omstandigheden niet de 
aangewezen instantie). Wanneer echter, ook na 
herhaalde constatering en daaropvolgend overleg, 
verandering uitblijft, dient de gemeente voor zichzelf  te 
bepalen of en welke maatregelen zijn geboden. Het voor-
nemen maatregelen te nemen dient de gemeente 
overeenkomstig de Awb aan het samenwerkings-bestuur 
kenbaar te maken (zie ook § 3.5).  
 
De gemeente is onder omstandigheden bevoegd de 
instandhouding van de openbare scholen terug te 
nemen. Dit is de meest vergaande maatregel. Het 
stichtingsbestuur zal in dat geval verplicht zijn aan de 
bestuursoverdracht mee te werken.  
De gemeente is echter niet verplicht het bestuur van het 
openbaar onderwijs terug te nemen, als  daarvoor 

weliswaar voldoende redenen aanwezig zijn, maar de 
gemeente de continuïteit van het openbare 
onderwijsproces ook binnen het samenwerkingsbestuur 
kan waarborgen. De gemeente kan ook voor kortere of 
langere tijd zelf in het bestuur van het 
samenwerkingsbestuur voorzien, dan wel het bestuur 
onder curatele stellen voor zover het openbaar onderwijs 
betreft. Ook hier lijkt vanwege de ruime wettelijke basis 
geen statutaire voorziening nodig 
 
 

3.4. Maatregelen en algemeen beleid 
 
Ernstige situaties waarin maatregelen geboden zijn die 
alleen het openbaar onderwijs aangaan lijken zich te 
beperken tot de materiële wezenskenmerken van het 
openbaar onderwijs. Hierbij valt te denken aan 
aanpassing van het schoolplan en een tijdelijke 
verscherpte rapportageplicht. 
Ernstige taakverwaarlozing zal dikwijls het gehele 
samenwerkingsbestuur raken, en dus ook de bijzondere 
scholen. Hier valt met name te denken aan financieel 
wanbeheer. De gemeentelijke maatregelen zullen in dat 
geval ook de bijzondere scholen aangaan. Gezien de 
omstandigheden hoeft dit overigens geen bezwaar te 
zijn.  
 
De maatregelen van de gemeente zullen ten slotte steeds 
het gehele bestuurscollege aangaan. Het bestuur is 
immers collegiaal verantwoordelijk voor het gehele 
beleid. Dit geldt dus ook als het bestuur is samengesteld 
op basis van een voordracht of een benoeming vanuit de 
verschillende deelnemende richtingen en als de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de verschillende 
richtingen over verschillende portefeuilles is verdeeld.  
 
 

3.5. Toepasselijkheid Awb 
 
De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. De 
gemeente moet het bestuur van het 
samenwerkingsbestuur daarom als belanghebbende 
horen alvorens tot maatregelen over te gaan. Iedere 
belanghebbende kan bezwaar maken tegen een 
eventueel besluit maatregelen te nemen en zo nodig in 
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beroep gaan bij de rechtbank. Tot die groep behoren ons 
inziens ook de individuele bestuursleden.  
 
De ratio achter en het verplichtende karakter van de 
wettelijke bevoegdheid maatregelen te nemen 
verhinderen dat het gemeenschappelijk orgaan op dit 
punt bevoegd is. Steeds zal de individuele gemeente hier 
haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Zie hiervoor 
tevens de toelichting op de voorbeeldregeling van het 
gemeenschappelijk orgaan. Daarin is een aanvullende 
procedure  opgenomen om formeel te waarborgen dat 
alle deelnemende gemeenten bijtijds op de hoogte zijn 
van het voornemen maatregelen te nemen, hoewel de 
Awb hiervoor ook al de nodige waarborgen bevat.  
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Van oprichting tot faillissement 
 
 
 
In dit hoofdstuk: 
- De bestuursvormen en hun eigenschappen (in 

schema in figuur 2) 
- Openbaar onderwijs: ABB-overschrijding kan 

deelname aan samenwerkingsbestuur (voorlopig) 
verhinderen  

- Oprichting samenwerkingsbestuur: door nieuwe 
stichting of statutenwijziging 

- Uitbreiding, inkrimping en opsplitsing: via reguliere 
fusie en bestuursoverdracht  

- Faillissement 
 
 

4.1 Bestuursvormen  
 
Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de 
verschillende bestuursvormen in het openbaar en het 
bijzonder onderwijs. Figuur 2 biedt een overzicht van hun 
belangrijkste kenmerken. Dit overzicht kan bijdragen aan 
de afweging of het samenwerkings-bestuur gezien de 
plaatselijke wensen en doelstellingen de geschikte 
bestuursvorm is. Tegelijkertijd biedt het inzicht in de 
manier waarop het bestuur van de andere signatuur is 
georganiseerd  en waarmee men op dat punt rekening 
heeft te houden in een eventueel fusieproces. 
 

4.1.1 Bijzonder onderwijs: stichting, vereniging en 
kerkgenootschap 
Het bijzonder onderwijs staan drie bestuursvormen ter 
beschikking: de stichting, de vereniging en het 
kerkgenootschap. Het kerkgenootschap komt hier niet 
verder ter sprake. De vereniging komt vooral voor in het 
protestants-christelijk onderwijs. Dit heeft een historische 
achtergrond. Het was meestal een groep ouders die de 

school oprichtte. De voorkeur voor de stichting in het 
katholiek onderwijs vloeit voort uit het feit dat in het 
verleden dikwijls een kerkelijke instantie de aanzet tot 
oprichting heeft gegeven. In het algemeen-bijzonder 
onderwijs is de stichting licht favoriet.  
 
De stichting en de vereniging zijn privaatrechtelijke 
rechtspersonen. Het voornaamste verschil is dat de 
vereniging leden heeft en de stichting niet. De burgerlijke 
wetgever laat de stichting grotendeels vrij in haar 
organisatie zodat men in de praktijk een veelheid aan 
verschijningsvormen ziet. Sommige stichtingen hebben 
een Raad van Toezicht waaraan het bestuur 
verantwoording aflegt en die belangrijke besluiten zoals 
de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, 
statutenwijziging of fusie, goedkeurt of zelf neemt. Een 
aparte commissie die toeziet op de invulling van de 
richting is niet ongebruikelijk.  
 
Bij de vereniging is de algemene ledenvergadering (ALV) 
het hoogste orgaan. Het bestuur legt ieder jaar aan de 
ALV verantwoording af. De ALV stelt de begroting en de 
jaarrekening vast. Alle ouders zijn lid van de vereniging 
en participeren zo in het bestuur van hun school. Voor 
statutenwijziging is meestal een meerderheidsbeslissing 
van de ALV noodzakelijk. 
  
Veel katholieke besturen hebben voor statutenwijzigingen 
die de grondslag aangaan de toestemming nodig van de 
Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Deze ziet op 
basis van het kerkelijk recht toe op de vraag of een school 
zich katholiek kan noemen. Fusies met deze 
schoolbesturen zullen waarschijnlijk de goedkeuring van de 
NKSR vragen. Het protestants-christelijk onderwijs kent 
een dergelijke goedkeuring niet.
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4.1.2 Openbaar onderwijs: vijf bestuursvormen 
Het openbaar onderwijs kent de volgende 
bestuursvormen: 
a. integraal bestuur. Dat is de gemeente, in concreto 

doorgaans het college van Burgemeester en 
Wethouders. In het primair onderwijs is de 
gemeente in de meeste gevallen bestuurder.  

b. De bestuurscommissie. Dat is geen rechtspersoon 
maar een commissie van de gemeente zodat deze 
op de gemeentebegroting staat. De commissie 
bestaat meestal uit vrijwilligers en ouders. Soms is 
de wethouder van onderwijs voorzitter. Deze 
commissie is de laatste jaren in opkomst. De 
commissie beschikt doorgaans over alle 
bevoegdheden van een bevoegd gezag, maar dat is 
niet noodzakelijk. In elk geval kan de commissie 
niet tot een samenwerkingsbestuur beslissen. Dat 
kan alleen de gemeente. 

c. De stichting en de zogenoemde openbare 
rechtspersoon. De gemeente kan aan deze 
bestuursvormen het schoolbestuur overdragen. Er is 
sprake van vermogensrechtelijke verzelfstandiging 
omdat zij (financieel) geheel losstaan van de 
gemeente, die vanuit een zelfde ratio als bij het 
samenwerkingsbestuur wettelijk toezicht houdt op 
de betrokken openbare scholen. Er zijn nog niet 
zoveel stichtingen en openbare rechtspersonen, 
maar de verwachting is dat dit aantal de komende 
jaren aanzienlijk zal toenemen.  

d. In het voortgezet onderwijs komt ook een bevoegd 
orgaan op basis van een zogenoemde 
gemeenschappelijke regeling tussen verschillende 
gemeenten voor. Dit zogenoemde openbaar lichaam 
is een zelfstandige publiekrechtelijke rechtspersoon 
die bekostigingstechnisch geheel losstaat van de 
deelnemende gemeenten. Aangezien in het bestuur 
van het openbaar lichaam wettelijk verplicht 
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeente 
zitting hebben, beschouwen wij deze bestuursvorm 
eerder als een vorm van gemeentelijke 
samenwerking dan als een vorm van een 
schoolbestuurlijke verzelfstandiging. 

 
 

4.2. Lage ABB-vergoeding kan samenwerkingsbestuur 
belemmeren 

 
4.2.1 ABB-kosten mogelijk  financiële barrière 
samenwerkingsbestuur  
Sommige gemeenten kunnen niet overgaan tot een 
samenwerkingsbestuur omdat zij een forse overschrijding 
hebben op de ABB-kosten.  
Wat is het geval? Door de lage rijksvergoeding voor 
administratie, beheer en bestuur (ABB) steken veel 
gemeenten hier meer geld in dan het Rijk vergoedt. Dit 
meerdere hoeven zij niet aan het bijzonder onderwijs te 
vergoeden.17 De ABB-uitgaven zijn uitgezonderd van de 
overschrijdingsregeling.18 Dit nu verandert bij 
verzelfstandiging in een stichting samenwerkingsbestuur, 
in een openbare rechtspersoon en in een stichting voor 
openbaar onderwijs. De gemeente kan dan alleen extra 
ABB-gelden aan het openbaar onderwijs geven als zij dat 
ook aan het bijzonder onderwijs doet (via de verordening 
financiële gelijkstelling). Zonder bijzondere maatregelen 
blijft die extra financieringsbehoefte na de 
verzelfstandiging en de fusie bestaan; door de 
aanloopkosten valt de behoefte doorgaans zelfs hoger 
uit. Daarom zien veel gemeenten af van verzelfstandiging 
of, zoals de laatste tijd te zien is, oriënteren zij zich 
regionaal. Bij een grotere bestuurlijke schaal is 
theoretisch een goedkoper want efficiënter bestuur en 
beheer mogelijk.  
De bestuurscommissie heeft de laatste jaren een hoge 
vlucht genomen als bevoegd gezag van het openbaar 
onderwijs. De gemeente kan hier immers een 
aanzienlijke mate van verzelfstandiging bereiken terwijl 
zij toch extra in de ABB kan blijven investeren omdat de 
bestuurscommissie formeel onderdeel van de gemeente 
blijft.  
 

                                                 
17 VOS/ABB en de andere besturenorganisaties wijzen al 
jaren op de noodzaak de rijksvergoeding te verdubbelen.  
18 Dit is de wettelijke regeling op grond waarvan het 
bijzonder onderwijs onder omstandigheden in 
aanmerking komt voor doorvergoeding door de gemeente 
van middelen die deze als schoolbestuur in het openbaar 
onderwijs heeft ingezet boven op de rijksvergoeding. 
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Naar het zich laat aanzien zal de gemeente die na 2001 
het openbaar onderwijs verzelfstandigt een 
overbruggingsfinanciering voor ABB-kosten aan het nieuwe 
schoolbestuur kunnen meegeven zonder dat de gemeente 
die aan het bijzonder onderwijs moet doorvergoeden. 
Wetgeving dienaangaande is in voorbereiding. Het 
samenwerkingsbestuur staat tot nu toe niet genoteerd om 
voor deze “bruidsschat” in aanmerking te komen.  
 
Het bijzonder onderwijs ondervindt evenals het openbaar 
onderwijs de gevolgen van de lage rijksvergoeding. Het 
bijzonder onderwijs probeert deze gevolgen op te vangen 
door zogenoemde steunstichtingen, fondsen, legaten en 
erfenissen. 
 
4.2.2  Wat doen bij te hoge ABB-uitgaven openbaar 
onderwijs  
Zolang het samenwerkingsbestuur geen uitzicht heeft op 
deze “bruidsschat” is het zaak dat duidelijkheid bestaat 
over de ABB-uitgaven van het openbaar schoolbestuur - 
de stichting en de openbare rechtspersoon uitgesloten. 
Overschrijden de uitgaven de rijksnorm dan kan een 
fusie op korte termijn afhangen van de financiële kracht 
van de potentiële fusiepartner, al dan niet in combinatie 
met diens bereidheid om bij fusie een oplossing voor dit 
tekort te vinden.  
Theoretisch kan een grotere bestuurlijke schaal een 
dergelijk tekort eerder opvangen, maar in de praktijk 
manifesteert de veronderstelde efficiencywinst zich, door 
de noodzakelijke aanloopinvesteringen, doorgaans pas na 
jaren. 
Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan uitstel van fusie 
een noodzakelijke tussenstap zijn totdat het openbaar 
onderwijs zijn uitgaven tot het rijksniveau heeft 
teruggebracht, dan wel tot een niveau dat bij een fusie 
op te vangen is. Een grondige doorlichting van de 
financiële startsituatie van alle fusiepartners behoort 
overigens tot de gewone voorbereiding van een fusie. Het 
samenwerkingsbestuur moet als organisatie 
bedrijfseconomisch zonder meer gezond zijn.  
 
Als alle openbare en bijzondere scholen voor primair ofwel 
voortgezet onderwijs in een gemeente onder een 
samenwerkingsbestuur samengaan kan de gemeente via 
de verordening financiële gelijkstelling een startkapitaal 
verzorgen. In dat geval kan van overschrijding geen sprake 
zijn. 

 
 

4.3.Oprichting.Gevolgen voor fusiepartners  
 
4.3.1. Aparte stichting niet verplicht 
Is een aparte stichting nodig om een samen-
werkingsbestuur in het leven te roepen? Is het niet 
mogelijk een bestaande stichting of vereniging “om te 
vormen”? 
De letterlijke tekst van de wet lijkt alleen de eerste kant 
op te wijzen, maar bekijkt men de geschiedenis van dat 
artikel en het algemene rechtspersonenrecht dan is het 
hoogstwaarschijnlijk niet de bedoeling van de wetgever 
geweest de tweede mogelijkheid uit te sluiten. Met 
andere woorden, een samen-erkingsbestuur kan ook 
worden gerealiseerd door de doelomschrijving van een 
bestaande stichting of vereniging (een bevoegd gezag 
voor katholiek, protestants-christelijk of algemeen-
bijzonder onderwijs dus) te veranderen in die van het 
samenwerkingsbestuur en de statuten ook voor het 
overige in overeenstemming met de betrokken wettelijke 
voorschriften te brengen. Voor een vereniging betekent 
dit tegelijkertijd omzetting in een stichting.  
 
Fusie door overdracht aan een bestaande stichting gaat 
als volgt in zijn werk. Eén van de fusiepartners is een 
stichting. Die wijzigt haar statuten in die van een 
samenwerkingsbestuur.19 De overige fusiepartners 
dragen hun vermogen over aan die stichting. Voor zover 
het bij die laatste om bevoegde gezagsorganen voor 
bijzonder onderwijs gaat kunnen deze, indien gewenst, 
na de bestuursoverdracht in stand blijven (zie de 
volgende paragraaf onder 2). 
 
Overdracht aan een bestaande stichting kan onder 
omstandigheden de gedachte aan een overname 
oproepen. Bestuur en management moeten aanvoelen of 
daarom oprichting van een nieuwe stichting de voorkeur 
heeft om de fusie in te verwezenlijken.  
 
Het samenwerkingsbestuur hoeft in de praktijk overigens 
niet altijd als zodanig opgericht te worden. Het is zeer 
wel mogelijk dat een schoolbestuur besluit een deel van 

                                                 
19 Hiervoor is rechterlijke machtiging vereist (artikel 2:18 
BW). 
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zijn scholenbestand aan een al bestaand 
samenwerkingsbestuur over te dragen. 
 
4.3.2 Fsie via nieuwe stichting 
Fusie door de oprichting van een nieuwe stichting 
samenwerkingsbestuur verloopt als volgt. De 
fusiepartners dragen hun vermogen over aan de nieuwe 
stichting. De rechtspersonen die de scholen voor 
bijzonder onderwijs in stand hielden gaan daarna, indien 
gewenst, over tot ontbinding en liquidatie van hun 
rechtspersoon.20 Dit laatste is niet noodzakelijk onder de 
volgende omstandigheden: 
- de rechtspersoon houdt nog andere scholen in stand 
- de rechtspersoon blijft bestaan om toezicht uit te 

oefenen op de bijzondere scholen in het 
samenwerkingsbestuur 

Ontbinding en liquidatie is uiteraard niet aan de orde bij 
een gemeente en een bestuurscommissie. Bij de 
openbare rechtspersoon wordt de verordening 
ingetrokken. 
 
4.3.3. GS ex artikel 155 niet betrokken 
Ingevolge het tiende lid van art. 17 WPO, art. 53c WVO 
resp. 28 WEC is artikel 155 Gemeentewet niet van 
toepassing, zodat de gemeente voor het 
samenwerkingsbestuur geen goedkeuring hoeft te vragen 
aan Gedeputeerde Staten of de stichting een geëigende 
manier is om openbaar onderwijs in te verzorgen.  
 
 
4.4. Uitbreiding samenwerkingsbestuur 
 
In de loop der tijd kan het samenwerkingsbestuur met 
nieuwe scholen uitbreiden. Volgende bevoegde 
gezagsorganen voor openbaar of bijzonder onderwijs 
kunnen de instandhouding van hun scholen aan het 
samenwerkingsbestuur overdragen. Deze uitbreiding van 

                                                 
20 De zogenoemde juridische fusie via een nieuw 
opgerichte stichting hebben wij buiten beschouwing 
gelaten aangezien deze alleen mogelijk is in het 
betrekkelijk uitzonderlijk geval dat de openbare 
fusiepartner een stichting ex art. 48 WPO, art. 42b WVO 
dan wel ex art. 51 WEC is. Bij de juridische fusie gaan 
de fuserende partijen bij oprichting automatisch op in de 
nieuwe rechtspersoon en is ontbinding en liquidatie niet 
nodig.  

het samenwerkingsbestuur gebeurt door 
bestuursoverdracht.21 De GMR van het samen-
werkingsbestuur zal zich hierover moeten uitlaten.  
Voor zover de nieuwe scholen ook een nieuwe richting 
vertegenwoordigen, moeten eventueel de statutaire 
doelstelling en de uitwerking van de grondslag worden 
aangepast.  
Het samenwerkingsbestuur is vrij in de beslissing nieuwe 
scholen op te nemen. De toezichthoudende gemeente 
heeft hierover geen zeggenschap. Naar onze mening is 
de Awb niet van toepassing zodat het bestuur de 
betrokken gemeente(n) niet als belanghebbenden zou 
hoeven te horen.  
Voor zover de uitbreiding openbare scholen betreft 
alsmede een nieuwe gemeente, verschijnt er voor het 
stichtingsbestuur een nieuwe toezichthouder ten tonele. 
Deze gemeente kan niet worden verplicht haar 
bevoegdheden samen met de andere gemeen-ten al dan 
niet via het gemeenschappelijk orgaan uit te oefenen al 
zal dit ongetwijfeld onderdeel kunnen uitmaken van de 
onderhandelingen over de fusie.  

 

 

4.5. Inkrimping en opsplitsing 
 
4.5.1. Procedure imkrimping en opsplitsing 
Het aantal scholen kan verminderen doordat een school 
sluit of het samenwerkingsbestuur de instandhouding 
daarvan aan een ander bevoegd gezag overdraagt. Het 
eerste geval wordt hier niet verder besproken. 22  
 
Het bestuur kan een school aan een ander bevoegd 
gezag overdragen, bijvoorbeeld omdat die school daar 
regionaal beter aansluit. Dit kan een ander 
samenwerkingsbestuur zijn. Dezelfde artikelen voor 
bestuursoverdracht als genoemd in § 4.4 zijn van 
toepassing. Dit geldt ook als de fusie is mislukt en het 
samenwerkingsbestuur zich opsplitst en feitelijk wordt 

                                                 
21 Art. 49 dan wel art. 56 WPO, art. 42c dan wel 50 
WVO resp. art. 52 dan wel art. 58 WEC. 
22 Een openbare school sluiten kan alleen de gemeente 
beslissen op wier grondgebied de school ligt. 
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opgeheven. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de 
verwachte versterking van het onderwijs uitblijft, de 
cultuurverschillen niet afnemen of nieuwe, onvoorziene 
omstandigheden andere organisatievormen vragen. De 
stichting samenwerkingsbestuur kan echter gedurende de 
eerste vijf jaar na oprichting niet worden ontbonden.  
 
Voor zover de inkrimping het gevolg is van een 
scholenfusie in het primair onderwijs waarbij een school 
van het samenwerkingsbestuur “overgaat”, al dan niet na 
omzetting, naar een ander bestuur en deze school 
openbaar is, zal de gemeente moeten worden gevraagd om 
een besluit tot opheffing.  
 
4.5.2 Kleurverlies 
Als door inkrimping één van de richtingen katholiek, 
algemeen-bijzonder dan wel protestants-christelijk 
onderwijs uit het samenwerkingsbestuur verdwijnt, hoeft 
de doelstelling van de stichting niet noodzakelijkerwijze 
te worden aangepast. De stichting kan door latere 
uitbreiding de verdwenen kleur immers op een later 
tijdstip alsnog terugkrijgen. Dit geldt naar onze mening 
ook voor het geval het openbaar onderwijs uit de 
stichting verdwijnt. De stichting verliest dan wel haar 
status van samenwerkingsbestuur, zodat ook de 
relevante wettelijke voorschriften hun toepasselijkheid 
verliezen en feitelijk sprake is van een “gewone” 
stichting. 
 
 

4.6. Faillissement 
 
Als zelfstandige rechtspersoon kan de stichting failliet 
gaan. Voor de bijzondere scholen kan dan de situatie aan 
de orde zijn dat zij hun deuren moeten sluiten tenzij een 
ander schoolbestuur (een ander samenwerkingsbestuur, 
een vereniging of stichting die bijzondere scholen in stand 
houdt) bereid is die scholen over te nemen en de kosten 
daarvan voor zijn rekening te nemen. Dit is een zaak 
tussen de curator en die besturen.  
 
Voor de openbare scholen geldt in principe hetzelfde. Hier 
spelen echter nog de grondwettelijke zorgplicht van de 
gemeente voor voldoende openbaar onderwijs en haar 
toezichthoudende positie.  

Over het algemeen geldt dat de gemeente gezien haar 
positie het samenwerkingsbestuur niet kan laten afglijden 
in faillissement en bij dat vooruitzicht maatregelen had 
moeten nemen, voor zover de wet die toestaat (zie 
hoofdstuk 3). Komt het toch tot een faillissement dan kan 
de gemeente onder omstandigheden verplicht zijn het 
voortbestaan van de openbare scholen te verzekeren. 
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Figuur 2: Overzicht bestuursvormen 
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23 Bij het ter perse gaan van de brochure was net het betreffende wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstuk 
27 291). Het samenwerkingsbestuur behoort voorshands niet tot de bestuursvormen die in aanmerking komen voor deze 
zgn. bruidsschat.  
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DEEL III  
 
Inleiding en opzet van de voorbeelden 

1. Uitgangspunten  

 
Het voorbeeld voor de statuten gaat uit van een 
samenwerkingsbestuur binnen één gemeente. Het  houdt 
echter via modules rekening met een regio-naal 
samenwerkingsbestuur dat zich over het grondgebied 
van meerdere gemeenten uitstrekt. Voor deze laatste 
variant is er een voorbeeld van een gemeenschappelijke 
regeling voor een gemeen-schappelijk orgaan, het orgaan 
waarin de gemeenten die bij  het samenwerkingsbestuur 
zijn betrokken hun wettelijke toezicht bundelen (zie 
hoofdstuk 1 van deel II). 
 
De voorbeelden gaan uit van een samenwerkings-bestuur 
met openbaar, algemeen-bijzonder, katholiek en 
protestants-christelijk onderwijs, aangezien die vormen 
van het bijzonder onderwijs het meest voorkomen. 
 
VOS/ABB-leden kunnen de voorbeeldregelingen 
downloaden van de website van VOS/ABB 
(www.vosabb.nl). Daar staan ook aanvullingen, 
mogelijke correcties en actuele ontwikkelingen rond het 
samenwerkingsbestuur. 

2. Opzet: één basis, meerdere modules 
 
De opzet van de voorbeelden is als volgt. Een aantal 
bepalingen is wettelijk verplicht, op grond van de WPO, 
de WVO, de WEC, het Burgerlijk Wetboek dan wel de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deze bepalingen 
vormen samen met een aantal gangbare, praktische 
voorschriften, zoals die voor de bestuursvergaderingen, 
het basisvoorbeeld. De toelichting duidt sommige van 
deze artikelen aan als “optioneel”. Dat houdt in dat een 
arbitraire keuze is gemaakt voor de inhoud van een 
statutaire regeling, zoals de bijeenroeping van 
bestuursvergaderingen of de stemprocedure. In die 
gevallen voldoet elke andere regeling die de voorkeur 
heeft. De artikels-gewijze toelichting geeft zo veel 
mogelijk aan wanneer het gaat om dwingendrechtelijke 
bepalingen. 

 
Dit basisvoorbeeld kan met modules op de plaatselijke 
situatie worden toegesneden. Deze hebben voor een 
belangrijk deel betrekking op het toezicht op de identiteit 
en het karakter van de scholen en op de positie van de 
gemeenteraad. De modules zijn oplopend genummerd en 
telkens in een kader geplaatst.  
 
Wanneer het om slechts ondergeschikte 
keuzemogelijkheden gaat is afgezien van een module, 
maar gekozen voor een opsomming van varianten 
waaruit door middel van doorhaling de voorkeur kan 
worden aangegeven. Een voorbeeld                                       
hiervan is artikel 8, derde lid over de voordracht van 
kandidaten voor het bestuur: 
 
Het huishoudelijk reglement regelt de voor-dracht als 
bedoeld in de voorgaande leden. Het bestuur zendt dit 
reglement ter kennisname aan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad/het gemeenschappelijk 
orgaan/de Lokale Adviesraad. 
 
VOS/ABB spreekt met het basisvoorbeeld en de modules 
een waardeoordeel noch een voorkeur uit. Plaatselijk 
moet men de formele vormgeving van het 
samenwerkingsbestuur bepalen. Wel hebben wij op een 
aantal punten een keuze gemaakt. Voor zover die keuze 
niet is beargumenteerd in deel II, gebeurt dat in de 
artikelsgewijze toelichting. 
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Voorbeeldstatuten voor de Stichting Samenwerkingsbestuur 
  
 
Artikel 1 Naam, zetel en duur 
1. De Stichting draagt de naam: Stichting 

……..(naam) en heeft haar zetel in de gemeente 
……. (naam). 

2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  
 

Artikel 2 Doel  
De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar en 
algemeen-bijzonder, katholiek en protestants-christelijk 
onderwijs in afzonderlijke scholen voor openbaar 
onderscheidenlijk algemeen-bijzonder, katholiek en 
protestants-christelijk primair en/of voortgezet onderwijs 
zoals vermeld in de bijlage bij deze statuten. 
 

Artikel 3 Middelen 
Om het doel te verwe-zenlij-ken kan de Stichting ge-
bruikmaken van alle midde-len die daaraan dienstbaar 
zijn. 
 

Artikel 4 Grondslag en openbaar karakter 
1. Het onderwijs aan de openbare scholen draagt bij 

aan de ontwikkeling van de leerlingen met 
aandacht voor de gods-dienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
waarden zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving en met onderkenning van de 
betekenis van de verscheidenheid van die 
waarden. Openbaar onderwijs wordt gegeven met 
eerbiediging van ieders godsdienst of 
levensbeschouwing.  

2. Het onderwijs aan de algemeen-bijzondere 
scholen gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
stromingen opdat de leerling op grond van eigen 
overtuiging en verdraagzaam jegens die van 
anderen aan de samenleving kan deelnemen. 
Algemeen bijzondere scholen kiezen voor deze 
ontmoeting.  

3. Het onderwijs aan de katholieke scholen wordt 
gegeven vanuit de katholieke grondslag. De 
stichting handelt daarbij volgens de regelingen 
voor het katholieke onderwijs, die op grond van 
het gezamenlijk overleg van de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld alsmede 
volgende het Algemeen Reglement voor het 
Katholiek Onderwijs.  

4. Christelijk onderwijs beoogt onderwijs te geven 
volgens de Heilige Schrift als Gods Woord naar 
de opvattingen van de artikelen 2-7 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

 
MODULE 1 

Module 1a 

Alternatieve omschrijvingen 

 
1. Katholiek onderwijs 
a.  De stichting weet zich, voor zover het katholieke 

scholen en interconfessionele scholen betreft, 
participant in de gemeenschap van het katholiek 
onderwijs in Nederland en zal daarom ten aanzien 
van die scholen handelen volgens de regelingen 
betreffende het katholiek onderwijs die op grond van 
het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad zijn of worden vastgesteld. 

 
2.  Protestants christelijk onderwijs 
a.  Het onderwijs op de protestants-christelijke scholen 

heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord 
dat getuigt van Jezus Christus, de eniggeboren Zoon 
van God, God en Zaligmaker, van welk getuigenis de 
Apostolische Geloofsbelijdenis een samenvatting is. 
Deze grondslag is de bron en het richtsnoer voor 
opvoeding en onderwijs.  

b.  Christelijk onderwijs heeft Gods woord tot grondslag, 
zoals dat openbaard is in de Bijbel en beleden door 
de Christenheid van alle tijd en plaatsen in de 
Apostolische Geloofsbelijdenis. 
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Module 1b 

Geïntegreerde omschrijving voor katholiek en 
protestants-christelijk onderwijs 

 
Voor het onderwijs op de katholieke en protestants-
christelijke scholen gaat de Stichting uit van de 
christelijke beginselen met als richtsnoer het Evangelie 
van Jezus Christus zoals het tot ons komt vanuit de 
Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen 
 
 
 
Artikel 5 Toegankelijkheid van de scholen 

MODULE 2  

Module 2a 
Alle scholen zijn algemeen toegankelijk 
 
De scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder 
onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing van 
de leerling, hun ouders of verzorgers. 

Module 2b 
De openbare en algemeen-bijzondere scholen zijn 
algemeen toegankelijk, de bijzondere scholen niet 
 
1.  Openbare en algemeen-bijzondere scholen zijn 

toegankelijk voor alle kinderen zonder onder-scheid 
naar godsdienst of levensbeschouwing van de 
leerling, hun ouders of verzorgers. 

2.  De katholieke en protestants-christelijke scholen 
staan open voor alle leerlingen tenzij de leerlingen, 
hun ouders of verzorgers niet instemmen met de 
doelstelling en de grondslag van de school. 

  
 
 
Artikel 6 Godsdienstige en levensbeschouwelijke zaken 
 

MODULE 3 

Module 3a 
Deze module kan in combinatie met module 3b ofc 
 
1.  De levensbeschouwelijke vorming en maat-

schappelijke bewustwording van de leerlingen maken 
een wezenlijk bestanddeel uit van het onderwijs.  

2.  Iedere leerling wordt met respect voor de over-tuiging 
van anderen mede door het onderwijs tot volle rijping 
van zijn eigen levensbeschouwing gestimuleerd. 

3.  De stichting laat zich bij de verwerkelijking van haar 
doelstelling leiden door algemeen aanvaard-bare 
normen en waarden vanuit verschillende 
levensbeschouwingen en streeft ernaar de 
levensbeschouwelijke identiteit en pluriformiteit van 
de scholen in haar beleid en bestuur tot haar recht te 
laten komen. 

 

Module 3c 
 
1.  Het onderwijs op de afzonderlijke scholen wordt zo 

gegeven dat ieder der deelnemende gezindten zich 
daarin kan herkennen en daarvoor de 
verantwoordelijkheid kan dragen.  

2.  Het schoolplan en het lesrooster bieden ruimte voor 
godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs. 

3.  Godsdienstonderwijs wordt gegeven met 
inachtneming van de uitgangspunten die de 
betrokken kerken dienaangaande aanbieden en 
waarin de ouders en leerlingen hun levens-
beschouwing kunnen herkennen. 

 
 

MODULE 4  

Module 4a 
Deze module streeft naar een benoemingsbeleid 
overeenkomstig de geldende openbare en bijzondere 
kenmerken 
 
1. Het personeel op de openbare school is gelijk 

benoembaar. 



B HET SAMENWERKINGSBESTUUR / 38    
 

2. Bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke 
vermindering van personeel aan een school zoekt de 
Stichting zo veel mogelijk aansluiting bij de 
levensbeschouwelijke overtuiging van het personeel. 

3. Het personeel respecteert de wezenskenmerken en 
de grondslag van de school waar het tewerkgesteld 
is. 

 

Module 4b 
Deze module gaat uit van gelijke benoembaarheid van al 
het personeel 
1. Het personeel is gelijk benoembaar. 
2. Het personeel respecteert de wezenskenmerken en 

de grondslag van de school waar het tewerkgesteld 
is. 

3. Bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke 
vermindering van personeel aan een school zoekt de 
Stichting zo veel mogelijk aansluiting bij de 
levensbeschouwelijke overtuiging van het 
personeel.24  

 

 

Artikel 7 Organisatie 
1. De Stichting heeft een bestuur (en een dagelijks 

bestuur).25   
2. De Stichting kan een of meer commissies hebben.  
3. De gemeenteraad houdt overeenkomstig de wet en 

deze statuten toezicht voor zover het openbaar 
onderwijs betreft.26  

                                                 
24 Gezien het eerste lid is deze bepaling niet 
noodzakelijk. 
25 De zinsnede tussen haakjes weglaten bij een keuze 
voor een bestuur zonder dagelijks bestuur (DB). In dat 
geval dient men tevens module 6 bij artikel 14 te keizen. 
Kiest men voor een DB dan moet men tevens module 7 
nemen (bij artikel 21). 
26 Indien men ervoor kiest het gemeentelijk toezicht aan 
een bestuurscommissie ex artikel 82 Gemeentewet te 
delegeren kan men dit orgaan hier in de plaats stellen 
van de gemeenteraad, maar dit is niet noodzakelijk. Dit 
geldt voor het gehele verdere voorbeeld (zie tevens deel 

Regionaal samenwerkingsbestuur 
 
Lid 3 
De gemeenteraden van de gemeenten op wier 
grondgebied een door de stichting instandgehouden 
openbare school ligt, zoals vermeld op de bij deze 
statuten gevoegde lijst houden overeenkomstig de wet en 
deze statuten toezicht voor zover het openbaar onderwijs 
betreft. 
 
 
MODULE 5 
Deze module in de plaats stellen van het tweede lid dan 
wel als zinsnede aan dat lid toevoegen 
 
2. Er is een Lokale Adviesraad. 
 

Artikel 8 Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit (…) leden. 
2. Het bestuur benoemt de leden van het bestuur 

waarvan 27 
a. (…) leden op bindende voordracht 28   

1) van de oudergeleding van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad; 
2) van de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad; 
3) van de ouders, voogden en verzorgers van de 
scholen 

b. (…) leden op bindende voordracht/na verkregen 
goedkeuring van de gemeenteraad/het gemeen-
schappelijk orgaan 29 

c. (..) leden op bindende voordracht van de Lokale 
Adviesraad. 30 

3. Het huishoudelijk reglement regelt de voordracht als 
bedoeld in de voorgaande leden. Het bestuur zendt 
dit reglement ter kennisname aan de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad/de 

                                                                            
II § 1.2.1 en de toelichting op artikel 23 van het 
voorbeeld) 
27 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
28 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
29 Doorhalen wat niet van toepassing is. Het regionale 
samenwerkingsbestuur gebruikt het gemeenschappelijk 
orgaan 
30 Indien module 5 gekozen. 
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gemeenteraad/het gemeenschappelijk orgaan/de 
Lokale Adviesraad. 31  

4. De bestuursleden respecteren de wezensken-merken 
van het openbaar onderwijs en de grondslag van het 
algemeen bijzonder, katholiek en protestants 
christelijk onderwijs. 

5. Personen in dienst van de Stichting kunnen geen lid 
van het bestuur zijn. 

6. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenig-baar 
met het lidmaatschap van de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad 

7. Een lid van het bestuur mag niet: 
a. rechtstreeks of middellijk werkzaam zijn ten 

behoeve van of diensten leveren aan de Stichting 
dan wel ten behoeve van de weder-partij van de 
Stichting;  

b. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn 
voor derden tot het aangaan van over-
eenkomsten met de Stichting. 

8. Indien in het bestuur, om welke reden dan ook, een 
of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de 
overblijvende bestuursleden niettemin een wettig 
bestuur. 

 

Artikel 9 Zittingsperiode 
1. De leden van het bestuur worden voor vier jaar 

benoemd. De leden kunnen na afloop van hun 
zittingsperiode terstond, maar maximaal (...) maal 
worden herbenoemd. 

2. In afwijking van het voorgaande lid worden in het 
eerst benoemde bestuur (...) leden voor twee jaar 
benoemd.  

3. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
4. Een lid van het bestuur dat tussentijds is benoemd, 

treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens 
plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. 

 

Artikel 10 Schorsing en ontslag 
1. Het bestuur kan een bestuurslid schorsen en 

ontslaan, mits daartoe wordt besloten met een 
tweederde meerderheid van stemmen in een speciaal 
daarvoor bijeengeroepen vergadering. Het betrokken 
bestuurslid heeft geen stemrecht terzake. 

                                                 
31 Doorhalen wat niet van toepassing is. 

2. Voordat tot stemming over de voorgenomen 
schorsing of ontslag wordt overgegaan wordt het 
betrokken bestuurslid in de gelegenheid gesteld 
dienaangaande het woord te voeren. 

3. De maximum schorsingstermijn bedraagt vier (4) 
maanden.  

 

Artikel 11 Einde bestuurslidmaatschap 
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: 
a) het eindigen van de periode waarvoor een lid is 

benoemd; 
b) het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan 

men is benoemd; 
c) opzegging of ontslag; 
d) overige in de wet genoemde gevallen. 
 

Artikel 12 Taak en bevoegdheden bestuur 
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de 

Stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 
bezwaring van registergoederen. 

3.  Er is een directiestatuut dat de taken en 
bevoegdheden van de directie regelt. 

Artikel 13 Taakverdeling 
Het bestuur kiest uit zijn midden voor een periode van 
vier jaar een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan 
gebruik maken van portefeuilles. 
 

MODULE 6 
 
2. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor de 

voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van 
het bestuur. Zij verzorgen het dagelijks bestuur. 

 
Bij een keuze voor deze module wordt het eerste 
tekstblok het eerste lid. Module 7 gaat uit van de 
aanwezigheid van een formeel dagelijks bestuur (DB). 
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Artikel 14 Vertegenwoordiging 
1.  Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en 

buiten rechte. Deze bevoegdheid komt bovendien toe 
aan de voorzitter tezamen met de secretaris dan wel 
met de penningmeester, of bij ontstentenis van een 
hunner aan hun plaatsvervangers. 

2.  Het bestuur kan anderen die bij de Stichting 
werkzaam zijn de bevoegdheid geven de Stichting in 
en buiten rechte te vertegenwoordi-gen. 

 

Artikel 15 Vergaderfrequentie  
1.  Het bestuur vergadert ten minste (...) maal per jaar 

en voorts zo dikwijls als door de voorzitter, dan wel 
ten minste (...) leden van het bestuur, nodig wordt 
geoordeeld. 

2.  De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, 
spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste vijf 
(5) werkdagen voor de dag der vergadering aan de 
leden worden toegezonden. 

3.  Tegelijkertijd met de oproeping zorgt de voorzitter 
voor openbare kennisgeving van de vergadering. 
Daarbij geeft hij aan waar de agenda en de stukken 
ter inzage liggen. 

4.  Ieder lid van het bestuur kan ter vergadering 
voorstellen een onderwerp aan de agenda toe te 
voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, 
aan dit voorstel gevolg wordt gegeven. 

5.  Het bestuur kan zich in de vergadering laten 
adviseren door een deskundige. 

 

Artikel 16 Quorum 
1. De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten 

minste de helft van het aantal zittende leden 
aanwezig is. 

2.  In geval een vergadering op grond van het eerste lid 
geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter 
binnen 14 dagen een nieuwe vergadering. 

3.  Indien wegens onvoltalligheid op grond van het 
bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergade-ring 
is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige 
leden over de onderwerpen die voor de eerste 
vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het 
aantal leden dat aanwezig is. 

 

Artikel 17 Stemmen 
1. De leden stemmen zonder last.  
2. Tenzij de statuten anders bepalen, worden besluiten 

genomen bij meerderheid van stemmen. Een blanco 
uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte 
stem.  

3.  Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken 
mondeling. 

4.  Indien de stemmen staken bij een stemming, niet 
een benoeming betreffende, wordt het nemen van 
een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, 
waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. 
Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen. 

5.  Wordt bij stemming over personen, een benoeming 
betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, 
dan vindt op een door de voorzitter te bepalen 
tijdstip herstemming plaats tussen de personen die 
de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien 
bij deze stemming de stemmen opnieuw staken, dan 
beslist terstond het lot. 

 

Artikel 18 Openbaarheid van vergaderingen 
1. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. 
2. De vergadering is in ieder geval besloten, wanneer 

ten minste een vijfde van het aantal aanwezige leden 
hierom vraagt of wanneer de voorzitter dit nodig 
acht. Het bestuur beslist vervolgens op grond van de 
aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of 
met gesloten deuren wordt vergaderd.  

3. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk 
verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt 
gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist. 

 

Artikel 19 Geheimhouding van stukken 

1. Het bestuur kan over het in de vergadering 
behandelde en over de inhoud van de stukken die 
aan hem zijn of worden voorgelegd, geheimhouding 
opleggen. 

2. De ingevolge het voorgaande lid opgelegde 
geheimhouding nemen zowel diegenen in acht die 
bij de behandeling aanwezig zijn, als diege-nen die 
op andere wijze van het behandelde en van de 
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stukken kennis nemen, totdat het bestuur de 
geheimhouding opheft. 

3. De voorzitter kan over de inhoud van stukken in het 
voorgaande lid voorlopige geheimhouding opleggen. 
De verplichting tot voorlopige geheimhouding 
vervalt, indien het bestuur deze niet bekrachtigt in 
de eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de 
helft van de leden aanwezig is. 

 

Artikel 20 Huishoudelijk reglement  
Het huishoudelijk reglement regelt de interne 
aangelegenheden. Het huishoudelijk reglement mag geen 
bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.  
 

MODULE 7 
 
Deze module beschrijft de taken en bevoegdheden van 
een formeel dagelijks bestuur. Deze module is aan de 
orde wanneer men bij artikel 13 over de taakverdeling 
binnen het bestuur niet voor module 6 heeft gekozen. Bij 
een keuze voor module 7 dient men de artikelnummers 
aan te passen. 
 

Artikel … Dagelijks bestuur  
De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, de secretaris 
en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het 
dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en 
uitvoering van de besluiten van het bestuur. 
 

Artikel ... Werkwijze en besluitvorming dagelijks bestuur 
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de 

voorzitter dit nodig oordeelt of indien ten minste twee 
leden dit verzoeken. De vergaderingen van het 
dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 

2.  Het dagelijks bestuur kan slechts besluiten nemen 
indien ten minste twee leden aanwezig zijn. 
Besluiten kunnen alleen worden genomen bij 
meerderheid van stemmen. Bij het staken van de 
stemmen beslist de stem van de voorzitter. 

 

Artikel … Verantwoording dagelijks bestuur 
1. De leden van het dagelijks bestuur zijn afzonderlijk 

en tezamen voor het door hen gevoerde bestuur 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur en 
geven het bestuur in dat verband alle inlichtingen. 

2. Het bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur uit 
zijn functie ontheffen, indien dit lid niet langer het 
vertrouwen van het bestuur geniet. 

 
 

Artikel 21 Archief  
Het bestuur draagt met inachtneming van de 
toepasselijke wettelijke bepalingen zorg voor de 
archiefbescheiden.  
 
 

Artikel 22 Commissies 
1. Het bestuur kan commissies instellen, die onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur belast zijn met 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het 
bestuur behoren. Een commissie is verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur. 

2. Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de 
werkwijze en de samenstelling van de commissies. 

 

MODULE 8 

Module 8a 
Deze module gaat uit van de aanwezigheid van een of 
meer commissies voor godsdienstige en 
levensbeschouwelijke zaken. Een keuze voor 8a lijkt 
praktisch niet verenigbaar met een keuze voor 8b. 
 
Artikel 23 Commissie godsdienstige en 
levensbeschouwelijke zaken 
1.  Er is een commissie godsdienstige en 

levensbeschouwelijke zaken die toeziet op de 
godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten van 
het onderwijs. Er kunnen meerdere commissies zijn.  

2.  In de commissie hebben zitting deskundigen, leraren 
en ouders, voogden dan wel verzorgers van 
leerlingen.  
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3.  De leden worden benoemd door …. /op voordracht 
van ….(zie artikelsgewijze toelichting).  

4.  Het huishoudelijk reglement bevat regels voor het 
toezicht, de werkwijze en de samenstelling van de 
commissie. 

 
 

Module 8b 
Deze module gaat uit van de aanwezigheid van een 
Lokale Adviesraad. Een keuze voor deze module lijkt 
praktisch niet verenigbaar met een keuze voor 8a.  
 

Artikel 23 Lokale Adviesraad 
1.  Er is een Lokale Adviesraad die het bestuur gevraagd 

en ongevraagd adviseert over het algemene beleid en 
over godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten 
van het onderwijs. 

2. In de Lokale Adviesraad hebben zitting 
deskundigen, ouders, voogden dan wel verzorgers 
van de scholen.  

3. Het bestuur benoemt de Lokale Adviesraad      (, 
waarvan .. leden op voordracht van de 
gemeenteraad/het gemeenschappelijk orgaan/de 
Lokale Adviesraad) 32 

 
of  33 
 
3.  De gemeenteraad/het gemeenschappelijk orgaan 

benoemt de Lokale Adviesraad (, waarvan … leden 
op voordracht van het bestuur/de directie/de Lokale 
Adviesraad). 34 

4. Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de 
taken, de werkwijze en de samenstelling van de Lokale 
Adviesraad. 
 
 

                                                 
32 Indien niet gewenst het gestelde tussen haakjes niet 
opnemen. 
33 Men kan een keuze maken tussen één van deze twee 
ledenvarianten. Zie ook toelichting. 
34 Indien niet gewenst het gestelde tussen haakjes niet 
opnemen. 

Artikel 24 Jaarverslag  
1. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over zijn 

werkzaamheden. Het bestuur besteedt daarbij in 
ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van 
het openbaar onderwijs en aan de wezenskenmerken 
van het algemeen-bijzonder, katholiek en 
protestants-christelijk onderwijs op de afzonderlijke 
scholen. 

2. Het verslag wordt bekendgemaakt. De gemeenteraad 
ontvangt een exemplaar van het verslag. 

  

Regionaal samenwerkingsbestuur  
 
Lid 2 
Het verslag wordt bekendgemaakt. De gemeente op 
wiens grondgebied een openbare school van de stichting 
staat ontvangt een exemplaar van het verslag.  
 

Artikel 25 Financiën en verslaglegging 
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
2. Het bestuur biedt jaarlijks vóór (...) een ontwerp van 

de begroting met toelichting voor het komende jaar 
van de baten en de lasten van de activiteiten en vóór 
(...) een ontwerp van de rekening over het afgelopen 
jaar van de Stichting ter overleg aan de 
gemeenteraad/het gemeen-schappelijk orgaan aan. 35 
De rekening gaat vergezeld van een verslag van een 
door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, 
behalve de verklaring bij de rekening, bevindin-gen 
bevat over de vraag of de administratie en het beheer 
voldoen aan eisen van rechtmatigheid en 
doelmatigheid. 

3. Na het overleg als bedoeld in het voorgaande lid (dan 
wel indien dit overleg niet binnen 30 dagen na de 
aanbieding als bedoeld in het voorgaande lid heeft 
plaatsgevonden,) 36 stelt het bestuur de begro-ting en 
jaarrekening vast.  

4.  Indien het bestuur voornemens is de begroting te 
wijzigen, wordt deze wijziging overeenkomstig de 
voorgaande leden van dit artikel ter overleg aan de 

                                                 
35 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
36 Indien niet gewenst het gestelde tussen haakjes niet 
opnemen. 
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gemeenteraad/het gemeenschappelijk orgaan 
voorgelegd.  

 

Artikel 26 Statutenwijziging  
1. Het bestuur kan de statuten wijzigen in een speciaal 

daarvoor bijeengeroepen vergadering. Het bestuur 
heeft voor wijziging van de statuten een twee derde 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
nodig alsmede de goedkeuring van de 
gemeenteraad/het gemeen-schappelijk orgaan. De 
gemeenteraad/Het gemeenschappelijk orgaan kan 
zijn goed-keuring slechts onthouden indien door de 
voorgenomen statutenwijziging de wettelijk vereiste 
invloed voor zover het openbaar onderwijs betreft 
niet langer verzekerd is.37 

2. Het bestuur voert bij een voorgenomen wijziging van 
artikel 2, 4, 5, 6, 7, tweede lid, 8, tweede en derde 
lid en 24 van deze statuten voorafgaand overleg 
met/heeft de goedkeuring nodig van de commissie 
godsdienstige en levensbeschouwelijke zaken/de 
Lokale Adviesraad. 38 

 
 
Artikel 27 Omzetting, splitsing en verplaatsing  
 
Alléén voortgezet onderwijs39  
 
Het bestuur heeft voor besluiten over omzetting, splitsing 
en verplaatsing van een openbare school de goedkeuring 
nodig van de gemeenteraad. De gemeenteraad onthoudt 
zich van goedkeuring wanneer door de omzetting, 
splitsing en verplaatsing geen sprake meer is van 
voldoende openbaar onderwijs. 
 
 
 

                                                 
37 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
38 Doorhalen wat niet van toepassing is. Zie ook de 
toelichting op dit artikel voor zorgvuldige afstemming op 
de gekozen modules. 
39 Zie toelichting op het voorbeel.d Dat betekent voor een 
samenwerkingsbestuur in het primair onderwijs dat de 
verdere artikelen moeten worden vernummerd. 

Regionaal samenwerkingsbestuur 
 
Het bestuur heeft voor besluiten over omzetting, splitsing 
en verplaatsing de goedkeuring nodig van de 
gemeenteraad die het aangaat. De gemeenteraad 
onthoudt zich van goedkeuring wanneer door de 
omzetting, splitsing en verplaatsing geen sprake meer is 
van voldoende openbaar onderwijs. 
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MODULE  9 
 
Deze module past bij een keuze voor module 8b. Het 
bestaande tekstblok wordt lid 1.  
 
2. De Lokale Adviesraad adviseert. 
 
 

Artikel 28 Ontbinding  
Het bestuur kan de Stichting ontbinden in een speciaal 
daarvoor bijeengeroepen vergadering waarin ten minste 
drie vierde van het aantal leden aanwezig is. Het bestuur 
heeft voor het besluit tot ontbinding een twee derde 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen nodig.  
 

Artikel 29 Vereffening  
1.  Bij ontbinding van de Stichting is het bestuur met de 

vereffening belast. 
2.  Gedurende de vereffening blijven deze statuten van 

kracht voor zover dat met de vereffening verenigbaar 
is.  

3.  De vereffenaars doen aan de registers waar de 
Stichting is ingeschreven opgaaf van hun optreden 
als zodanig en van de gegevens over zichzelf die van 
een bestuurder worden verlangd. 

4.  De vereffenaars besteden hetgeen na voldoening der 
schuldeisers van het vermogen van de ontbonden 
Stichting is overgebleven zo veel mogelijk 
overeenkomstig het doel van de Stichting. 

 

Artikel 30 Overgangs- en slotbepalingen 
1. In afwijking van artikel 8, tweede lid van deze 

statuten wordt het eerste bestuur benoemd door de 
statuten overeenkomstig de procedure in datzelfde 
lid.  

 
 
Het eerste bestuur bestaat uit: 
a. 
b. 
c. enz. 

2. In alle gevallen de Stichting betreffende waarin deze 
statuten niet voorzien, beslist het be-stuur. 
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Toelichting op de voorbeeldstatuten voor de stichting Samenwerkingsbestuur 
 
 
 
Algemeen. Verplichte inhoud statuten 
 
Een stichting wordt opgericht bij notariële akte (artikel 
2:286, eerste lid BW). De akte bevat de statuten van de 
stichting. De statuten zijn de interne regels van de 
stichting. Samen met het Burgerlijk Wetboek en de 
toepasselijke onderwijswetgeving bepalen zij de 
organisatie van de stichting. Ieder die formeel bij de 
stichting betrokken is, het bestuur, de directie en 
eventuele toezichthouders, heeft zich aan de statuten te 
houden.  
 
Ingevolge de burgerlijke en onderwijswetgeving bevatten 
de statuten in ieder geval de volgende inhoud en 
voorzien zij in ieder geval in een regeling omtrent: 
 
a. Burgerlijk Wetboek (art. 2: 286, vierde lid) 
• de naam van de stichting, met het woord stichting 

als deel van de naam 
• het doel van de stichting 
• de wijze van benoeming en ontslag van de 

bestuurders 
• de gemeente in ons land waar de stichting haar 

zetel heeft 
• de bestemming van het overschot na vereffening 

van de stichting in geval van ontbinding of de wijze 
waarop de bestemming zal worden vastgesteld 

 
b. Onderwijswetgeving (in ieder geval artt. 17 WPO, 

53c WVO en 28 WEC) 
• de samenstelling, werkwijze en inrichting van het 

bestuur 
• de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing 

en ontslag van de bestuursleden 

• de termijn waarvoor de bestuursleden worden 
benoemd 

• de vaststelling van de begroting en jaarrekening na 
overleg met de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen 

• de wijze waarop de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen toezicht op 
het bestuur van de openbare school uitoefent 

• de gronden waarop het bestuur kan besluiten de 
vergaderingen besloten te houden 

• de periode waarvoor de stichting in het leven wordt 
geroepen met dien verstande dat deze periode ten 
minste 5 jaren bedraagt 

• de bevoegdheid de stichting te ontbinden 
• de statuten moet als zodanig een overheersende 

invloed van de overheid in het bestuur verzekeren 
voor zover het openbaar onderwijs betreft 

 
De wet waarborgt vooral dàt een aantal 
aangelegenheden van de stichting wordt geregeld, hoe 
men dat doet laat de wet voor een belangrijk deel aan de 
stichting zelf over. Er bestaat zo tamelijk veel vrijheid 
voor de vormgeving van de eigen bestuurlijke 
organisatie.  
 
De statuten moeten openbaar gemaakt worden. Het 
bestuur schrijft zich hiertoe in bij het register van de 
kamer van Koophandel van de plaats waar de stichting is 
gevestigd (artikel 2:289, eerste lid BW). Zolang het 
bestuur dit niet heeft gedaan is ieder bestuurslid naast 
de stichting persoonlijk aansprakelijk voor 
rechtshandelingen die het bestuur namens de stichting 
heeft verricht (hoofdelijke aansprakelijkheid ex artikel 
2:289, vierde lid BW). 
 

Artikelsgewijze toelichting op de voorbeeldstatuten 
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Artikel 1 Naam, zetel en duur 
 
Eerste lid. Zetel 
Indien van een regionaal samenwerkingsbestuur sprake 
is moeten de oprichters een van de gemeenten, waarover 
het samenwerkingsbestuur zich uitstrekt, als statutaire 
plaats van vestiging kiezen. Het ligt voor de hand te 
kiezen voor de plaats waar het bestuursbureau is 
gevestigd. 
 
Tweede lid. Oprichting voor onbepaalde tijd  
Dit betekent niet dat de stichting tot een eeuwigdurend 
bestaan verplicht is. Ontbinding kan wel degelijk maar 
niet gedurende de eerste vijf jaar na de oprichting 
(artikel 17 WPO resp. 53c WVO, resp. 28 WEC, vijfde 
lid en onder g). 

Artikel 2 Doel  
Het voorbeeld volgt artikel 17 WPO resp. 53c WVO, 
tweede lid: “Het statutaire doel van de stichting is in elk 
geval het geven van openbaar onderwijs en onderwijs 
van een of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor 
openbaar onderscheidenlijk bijzonder onderwijs”. 
 
Wanneer de stichting niet langer openbaar onderwijs in 
stand houdt is geen sprake meer van een 
samenwerkingsbestuur in de zin van deze artikelen (zie 
ook deel II, hoofdstuk 4, § 4.5).  
 

Artikel 3 Middelen 
Deze algemene omschrijving dekt alle activiteiten en 
financiële bronnen in dienst van het stichtingsdoel. Een 
gedetailleerde omschrijving is niet nodig. 
 
Artikel 4 Grondslag en openbaar karakter 
 
Dit artikel doet suggesties voor een beschrijving van de 
verschillende richtingen in het samenwerkingsbestuur, 
alsmede van het karakter van de openbare school. Er is 
uit bestaande statuten geput. Voor het katholieke 
onderwijs is mede uitgegaan van de omschrijving van de 
NKSR. Elke  andere dekkende omschrijving van de 
grondslag waarin men zich beter thuis voelt is mogelijk.  

Het openbaar onderwijs is gebonden aan de wettelijke 
omschrijving van artikel 46 WPO, 42 WVO en 49 WEC. 
 
Voor zover sprake is van een specifieke onderwijs-
methode, zoals Montessori of Jenaplan, dient deze in dit 
artikel omschreven te worden. Een omschrij-ving van 
een onderwijsmethode valt buiten het kader van deze 
brochure. 
 

 

MODULE 1 
 
Module 1a 
Module 1a geeft alternatieve omschrijvingen voor het 
katholiek en protestants-christelijk onderwijs.  
 
Module 1b 
Deze module geeft één omschrijving van de grondslag 
voor het onderwijs op de katholieke en de protestants-
christelijke scholen. Deze omschrijving is ontleend aan 
de brochure “Schoolbesturen met meer dan één 
confessionele richting”, een gezamenlijke uitgave van de 
Besturenraad en de NKSR. 
 

Artikel 5 Toegankelijkheid  

MODULE 2 
 
Module 2 biedt twee varianten. Module 2a  gaat ervan 
uit dat alle scholen die de stichting in stand houdt voor 
alle leerlingen toegankelijk zijn ongeacht hun 
godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen en 
die van hun ouders of verzorgers. Module 2b gaat uit van 
het wettelijk recht voor een bijzondere school te 
onderscheiden op grond van godsdienst en 
levensbeschouwelijke richting. Aangezien de meeste 
algemeen bijzondere scholen algemeen toegankelijk zijn 
is het voorbeeld hiervan uitgegaan.  
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Artikel 6 Godsdienstige en levensbeschouwelijke zaken 
 
Optioneel. Dit artikel geeft waarborgen voor de identiteit 
van de deelnemers aan het samen-werkingsbestuur. 
Strikt genomen is de identiteit met het grondslagartikel 4 
afdoende gewaarborgd. De stichting is op grond daarvan 
verplicht uitvoering te geven aan die omschrijving met de 
middelen die op de school ter beschikking staan. Artikel 
6 is zo bezien hoofdzakelijk een uitwerking van artikel 4. 
De concretisering van artikel 6 biedt echter meer 
aanknopingspunten om na te gaan of aan de grondslag 
uitvoering wordt gegeven. 
De modules bieden hier gelegenheid een onder-scheid te 
maken tussen de grondslag van de deelnemers dan wel 
een algemenere omschrijving te hanteren. 
Module 8a bij artikel 23 regelt de commissie 
godsdienstige en levensbeschouwelijke zaken. 
Het voorbeeld bevat geen bepaling of module ingevolge 
waarvan de stichting zich voor zijn scholen aansluit bij 
de respectieve besturenorganisaties. 
 

MODULE 3 
 
Module 3a 
Deze module  is min of meer een algemene 
beginselverklaring voor het onderwijs op alle scholen van 
het samenwerkingsbestuur ongeacht hun karakter. Het is 
zowel toepasbaar in de situatie dat men een herkenbaar 
onderscheid in de identiteit in de statuten uitgedrukt wil 
zien als in de situatie dat men een algemene 
omschrijving van de identiteit hanteert. 
 

Module 3b 
Eerste lid: het schoolplan vermeldt de 
kernuitgangspunten en -doelstellingen van het onderwijs 
op de school. Voor de herkenbaarheid van de identiteit is 
dit een cruciaal document. Het lesrooster en de 
schoolgids zijn een uitwerking van het schoolplan dat 
meestal in nauwe samenwerking tussen de leraren en de 
directie tot stand komt. De (G)MR heeft eveneens een 
bevoegdheid. Voor de waarborg van de identiteit van de 

onderscheiden scholen is dit het voornaamste document 
in het samenwerkingsbestuur.  
 
Tweede lid: Strikt genomen is deze bepaling niet nodig 
omdat artikel 50 WPO en artikel 46 WVO dit althans 
voor het openbaar onderwijs al regelen. Het openbaar 
onderwijs is op grond hiervan verplicht leerlingen in de 
gelegenheid te stellen op de school, gedurende een in de 
wet omschreven aantal uren per schooljaar binnen de 
schooltijden, godsdienst-onderwijs of 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. 
Artikel 51 WPO, art. 47 WVO dan wel 58 WEC stellen 
onder andere regels ten aanzien van de leraren van dit 
onderwijs. De statuten kunnen hier nadere regels stellen. 

Module 3c 
Derde lid: Deze module bepaalt in wezen hetzelfde als 
module 3b met dit verschil dat de afzonderlijke 
richtingen niet bij name genoemd worden.  
 

MODULE 4 
 
Zie hiervoor uitgebreid deel II, hoofdstuk 2.  

Artikel 7 Organisatie  
 
Algemeen: bestuur is collegiaal verantwoordelijk voor alle 
scholen 
Het voorbeeld gaat uit van één, collegiaal bestuur. Het is 
denkbaar het bestuur te verdelen in twee kamers, één 
voor het bestuur van het openbaar onderwijs, de andere 
voor het bestuur van het bijzonder onderwijs. Wij 
hebben hier niet voor gekozen. Hier ligt het principe aan 
ten grondslag dat het samenwerkingsbestuur een geheel 
vormt en het bestuur wettelijk gezien de  ongedeelde 
verantwoordelijkheid draagt voor alle scholen in al hun 
verscheidenheid. Verder stuit een dergelijke verdeling in 
bestuurskamers op formele en praktische bezwaren die 
de bij de fusie beoogde winst in bestuurskracht zou 
afzwakken.  
Een portefeuilleverdeling is praktisch en gangbaar maar 
ontslaat de andere bestuursleden niet van hun 
verantwoordelijkheid.  
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Dagelijks bestuur. Eerste lid 
Optioneel. Kiest men niet voor een DB dan moet men 
ook module 6 (bij artikel 13) kiezen. Kiest men voor een 
DB dan moet men tevens module 7 nemen (bij artikel 
20). 
 
Commissies. Tweede lid 
Optioneel. Deze bepaling verschaft een statutaire basis 
aan commissies die voor uiteenlopende doeleinden 
kunnen worden ingesteld. Het is ook de basis voor een 
commissie voor godsdienstige en levensbeschouwelijke 
zaken Zie hiervoor nader module 8a (artikel 23 van het 
voorbeeld) en de toelichting daar. 
 
Toezicht gemeenten. Derde lid 
Deze bepaling registreert de wettelijke verhouding tussen 
de stichting en de betrokken gemeenteraden. Vermelding 
in de statuten is van belang voor derden die via de 
statuten inzicht willen verkrijgen in de bevoegdheid van 
de stichtingsorganen. De betrokkenheid van de 
gemeenteraden bij verschillende besluiten is hierbij 
relevant.   
  

MODULE 5 
 
Lokale Adviesraad 
Optioneel. De Lokale Adviesraad heeft een bredere 
strekking dan de commissie van godsdienstige en 
levensbeschouwelijke zaken. Hij adviseert het bestuur 
ten aanzien van algehele beleid. Zie hiervoor module 8b 
(artikel 23).  
 

Artikel 8 Bestuur 
 
Eerste lid. Aantal bestuursleden  
Een in de praktijk veelvuldig gebruikt alternatief is een 
minimum- en een maximum aantal leden. In het 
voorbeeld is dat vanwege het laatste lid van dit artikel 
niet nodig; dat waarborgt op een flexibele manier dat er 
altijd een bevoegd bestuur is. 
 
Tweede lid. Benoeming en voordracht bestuursleden 40 
                                                 
40 Het eerste bestuur wordt benoemd bij de statuten. Zie 
hiervoor artikel 31 van de voorbeeldstatuten. Het 

 
- Opzet voorbeeld: geen module. Uitgangspunten  
De benoeming van het bestuur is een belangrijke 
bevoegdheid. Het bestuur is het bepalende orgaan 
binnen de stichting. Dat draagt als geheel de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs en alle 
activiteiten van het samenwerkingsbestuur. De 
benoeming is één van belangrijkste elementen om de 
vereiste overheidsinvloed voor zover het openbaar 
onderwijs betreft gestalte te geven. De Raad van State 
stelde zich bij de behandeling van het wetsontwerp voor 
het samenwerkingsbestuur op het standpunt dat de 
gemeente grondwettelijk ten minste de bevoegdheid zou 
moeten hebben een deel van het bestuur te benoemen 
om te voldoen aan het vereiste van overheersende 
overheidsinvloed. Die keuze is in het voorbeeld niet 
gemaakt. Het voorbeeld heeft als uitgangspunt genomen 
dat het bestuur benoemt en anderen kandidaten kunnen 
voordragen. De gemeenteraad dan wel het 
gemeenschappelijk orgaan lijkt, mede op grond van het 
vorenstaande, in ieder geval voor zo’n voordracht in 
aanmerking te komen.  
De voorbeeldstatuten openen verder de mogelijkheid de 
(G)MR, de ouders of de Lokale Adviesraad bij de 
bestuursbenoeming te betrekken.  
Voor deze uitgangspunten is mede gekeken naar de 
praktijk in het bijzonder onderwijs. Voorst speelde het 
uitgangspunt een rol dat wie benoemt, ontslaat (en 
schorst). Een verdeling van deze bevoegdheden over 
verschillende organen heeft niet de voorkeur. 
 
De variaties in benoemingsprocedures zijn zo groot dat 
de voorbeeldstatuten voor dit onderwerp omwille van de 
leesbaarheid en overzichtelijkheid geen modules bieden 
maar de meest gangbare varianten waarbij men niet 
gewenste onderdelen kan doorstrepen. Zo kan men zijn 
eigen benoemingsprocedure samenstellen. De statutaire 
invulling van de vereiste overheidsinvloed op het 
openbaar onderwijs vergt dat een lichte overheidsinvloed 
op de benoeming (zoals voorafgaand overleg) door 

                                                                            
voorbeeld gaat ervan uit dat hun kandidatuur op 
dezelfde wijze plaatsvindt als in artikel 8, tweede lid. 
Aangezien de bevoegde gezagsorganen die aan de basis 
staan van de stichting samenwerkingsbestuur over de 
statuten beslissen vindt de benoeming per saldo door de 
oprichters plaats. 
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zwaardere invloed elders gecompenseerd dient te 
worden. Zie ook hierna. 
 
- Wie kan kandidaten voordragen? 
Gangbaar maar niet verplicht is dat ofwel de ouders 
ofwel de GMR ten minste een voordrachtsrecht te 
hebben. Ook het personeel kan men een 
voordrachtsrecht geven. Men kan er ook voor kiezen de 
voordracht aan een of meer geledingen van de GMR op 
te dragen. De kandidaten hoeven overigens niet uit de 
ouders zelf voort te komen. De ouders kunnen ook 
derden voordragen die voldoen aan het bestuursprofiel 
en aan de gewenste bestuurskwaliteit. 
 
Op grond van de vereiste overheidsinvloed lijkt een recht 
van voorafgaand overleg voor de gemeenteraad dan wel 
het gemeenschappelijk orgaan te zwak. Bij overleg is de 
invloed niet verzekerd, terwijl men dit wel kan zeggen bij 
een voordracht en bij goedkeuring.  
 
- Eén bestuurslid door coöptatie 
De voorbeeldstatuten zijn zo geredigeerd dat het bestuur, 
indien men daarvoor kiest, zichzelf met ten minste een 
of meer bestuursleden aanvult. Dit is een praktische 
manier voor het bestuur zich van de mogelijk 
ontbrekende deskundigheid te verzekeren. Men kan dit 
aantal bestuursleden bepalen door het aantal leden dat 
door voordracht wordt benoemd naar rato te beperken.  
De keuzemogelijkheden voor de benoemings-procedure 
zien er als volgt uit. 

 

 
Bevoegdheid  

Bevoegde Instantie 

Omvang Voordracht Benoeming Bindende 
Voordracht 

Goedkeuring Overleg 

GMR  
 

Alle scholen     

Oudergeleding (G)MR Alle of sommige 
scholen 

    

Ouders 
 

Alle of sommige 
scholen 

    

Gemeenteraad Alle scholen     
Lokale Adviesraad  
 

Alle scholen     

Gemeenschappelijk 
orgaan 

Openbare scholen     

Bestuur      
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Door Ja of Neen in te vullen kan men zijn eigen 
procedure en bevoegdheden samenstellen. Combinaties 
zijn mogelijk. Voor de bepaling van het aantal 
bestuursleden dat een bepaalde groep kan voordragen 
kan het aantal leerlingen of het aantal scholen dienen.  
 
- Wat houden goedkeuring en bindende voordracht in? 
Profielschets 
Bij goedkeuring kan het bestuur niet tot benoeming van 
een kandidaat overgaan dan nadat de instantie die het 
goedkeuringsrecht heeft met de voorgenomen benoeming 
akkoord is gegaan.  
 
Een bindende  voordracht houdt in dat het zittende 
bestuur gebonden is aan de kandidaten in de voordracht. 
Het bestuur kan weliswaar weigeren de voorgedragen 
kandidaat te benoemen, maar het bestuur kan 
vervolgens niet in die plaats een eigen kandidaat 
benoemen. Het bestuur zal om een nieuwe voordracht 
moeten vragen. 
 
Het verdient aanbeveling bij iedere vacature van een 
profielschets uit te gaan. Deze dient, samen met de 
statuten, als toetssteen voor de beoordeling van de 
voorgedragen kandidaten. Zo kunnen de ouders, de GMR 
of de Lokale Adviesraad hun kandidaat gemotiveerd 
voordragen en kan het zittend bestuur een eventuele 
afwijzing motiveren. Ook de gemeenteraad dan wel het 
gemeenschappelijk orgaan kan hier zijn bevoegdheid op 
baseren. 
 
- Positie op voordracht benoemd bestuurslid 
Het bestuurslid dat op basis van een voordracht is 
benoemd zit niet in het bestuur als vertegenwoordiger 
van de groep die dat lid heeft voorgedragen. Als lid van 
het bestuur draagt hij de verantwoordelijkheid voor het 
gehele samenwerkingsbestuur. Het bestuur draagt zorg 
voor de belangen van alle scholen.  
 
Derde lid. Respect voor wezenskenmerken en grondslag 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van 
de stichting. Dat betekent dat ieder individueel 
bestuurslid de grondslag en het karakter van alle scholen 
van het samenwerkingsbestuur dient te respecteren 
(onderschrijven van de beginselen van het openbaar 

onderwijs kan, als strijdig met diezelfde beginselen, niet 
gevergd worden). Overigens bevat de doelstelling van de 
stichting samen met de wettelijk eis behoorlijk te 
besturen (art. 2:9 BW) reeds voldoende waarborgen voor 
het handelen van het individuele bestuurslid: de 
activiteiten van het stichtingsbestuur dienen immers op 
de verwezenlijking van dat doel gericht te zijn.  
 
Vierde t/m zesde lid. Onverenigbaarheid van functies 
Al deze gevallen zien op het voorkomen van een 
belangenconflict voor het individuele bestuurslid. In de 
gevallen van het vierde en vijfde lid kan men in het 
geheel geen zitting hebben in het bestuur. 
In het geval van het zesde lid kan weliswaar zitting 
hebben in het bestuur maar dient men zich van bepaalde 
activiteiten te onthouden. Handelen in strijd met dit lid 
kan aanleiding zijn voor schorsing en ontslag.  
 

Artikel 9 Zittingsperiode 
 
Tweede lid. Rooster van aftreden 
Een alternatief is dat het eerste bestuur na aan-treden 
een rooster van aftreden maakt. Kiest men voor het 
aangeboden artikel dan hoeft dat niet. 
 

Artikel 10 Schorsing en ontslag 
Wij bespreken schorsing en ontslag gezamenlijk omdat 
zij dezelfde gronden hebben en schorsing in veel 
gevallen een stap is op weg naar ontslag.  
 
Schorsing is een noodmaatregel 
Schorsing is een ingrijpende maatregel in uitzonderlijke 
gevallen. Bij schorsing bestaat een acute noodzaak 
iemand onmiddellijk voor kortere of langere tijd zijn 
bevoegdheden te ontnemen. Er is een vertrouwensbreuk. 
Een afkoelingsperiode is nodig om zich op de situatie te 
beramen en te onderzoeken of het zin heeft de breuk te 
herstellen dan wel de weg naar ontslag in te slaan. 
Schorsing is dus geen oplossing voor een verschil van 
inzicht over de bestuurlijke koers. Het is een 
noodmaatregel in een crisissituatie. De 
besluitvormingsprocedure sluit hierop aan. 
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Artikel 12 Taak en bevoegdheden bestuur 
Eerste lid. Positie bestuur. Stichting is bevoegd gezag 
Het stichtingsbestuur is niet het bevoegd gezag in de zin 
van de wet. Dat is de rechtspersoon, dat wil zeggen, de 
stichting.41 Het bestuur (en het management) is op grond 
van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid degene die 
namens de stichting naar buiten optreedt. 
 
De gemeenteraad van de gemeente waarin een openbare 
school ligt is bevoegd deze school op te heffen, niet het 
bestuur (derde lid van art. 17 WPO, 53c WVO resp. 28 
WEC). 
 
Tweede lid. Bevoegdheden ten aanzien van 
registergoederen 
Op grond van artikel 2:291 BW heeft het bestuur deze 
bevoegdheden alleen als de statuten dat bepalen. Op 
grond van het tweede lid van artikel 106 WPO dan wel 
76q lid WVO, resp. art. 104 WEC heeft het bestuur voor 
vervreemding of bezwaring op straffe van nietigheid 
toestemming van burgemeester en wethouders nodig. 
De stichting kan zich niet als borg of als mede-
schuldenaar verbinden, zich voor een derde sterk maken 
of zich tot zekerheden voor een schuld van een ander 
verbinden. Het eerste lid van artikel 148 WPO, 99 WVO 
resp. 143 WEC verhindert dit: de stichting mag de 
rijksvergoeding alleen in het onderwijs inzetten. 
 
Derde lid Directiestatuut 
Desgewenst kunnen delen van de bevoegdheids-
verdeling tussen het bestuur en het management in de 
statuten worden opgenomen. Daarvan is hier afgezien 
omdat deze bevoegdheidsverdeling buiten het bestek van 
de brochure valt.  
 

                                                 
41 Uit artikel 1 WVO zou voor het bijzonder onderwijs de 
conclusie getrokken kunnen worden dat het bestuur het 
bevoegd gezag is, maar lezing van artikel 49, eerste lid 
WVO corrigeert deze wettelijke verwarring; bedoeld is de 
systematiek van de WPO. 

Artikel 13 Taakverdeling 

 

MODULE 6 
 
Het kan doelmatig zijn dat binnen het bestuur een paar 
leden de dagelijkse gang van zaken behartigt, de 
vergaderingen en besluiten van het bestuur voorbereidt 
en uitvoert en, zeer belangrijk, een makkelijk bereikbaar 
is voor het management. Dat moet eenvoudig en op 
relatief korte termijn met het bestuur van gedachten 
kunnen wisselen over uiteenlopende kwesties die op de 
school spelen.  
Meestal vervullen de voorzitter en de secretaris die 
functie. Dat is hier in module 6 gebeurd. Men kan die 
functie ook formeel in een dagelijks bestuur (DB) gieten. 
Dat is in module 7 gedaan. Artikel 7, over de organisatie 
van de stichting, dient met deze keuze overeen te 
stemmen.  
 

Artikel 14 Vertegenwoordiging 
Dit artikel geeft aan wie namens de stichting naar buiten 
kan treden, zoals bij het sluiten van overeenkomsten of 
bij het aanhangig maken van een rechtszaak. Op basis 
van het tweede lid kan het management de nodige 
vertegenwoordigingsbevoegdheid krijgen. Deze dient te 
corresponderen met de bevoegdheden in het 
directiestatuut. 
 

Artikel 16 Quorum 
Deze bepalingen zijn optioneel.  Met “zittende leden” 
worden de zetels bedoeld die daadwerkelijk bezet zijn. 
Voor de bepaling van het quorum tellen vacante zetels 
dus niet mee. 
 

Artikel 17 Stemmen 

Deze procedure is optioneel. De voorbeeldstatuten gaan 
niet uit van stemming bij volmacht om zoveel mogelijk 
de daadwerkelijke aanwezigheid van de bestuursleden te 
bevorderen.  
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Artikel 18 Openbaarheid van vergaderingen  
Op grond van het achtste lid van artikel 17 WPO resp. 
artikel 53c lid WVO dan wel artikel 28 WEC zijn de 
bestuursvergaderingen openbaar. Het bestuur kan echter 
anders beslissen op in de statuten vermelde gronden. Dit 
wettelijk voorschrift vergt geen specifieke opsomming 
van aangelegenheden waarbij beslotenheid vereist is. De 
open procedure van het tweede lid volstaat. 
De wet laat het bestuur vrij in de mogelijkheid 
bespreking van aangelegenheden betreffende het 
bijzonder onderwijs besloten te doen. De vergadering 
kan dan zo worden ingericht dat in het eerste gedeelte 
algemene zaken en in het tweede gedeelte zaken 
betreffende het openbaar onderwijs worden besproken. 
Het derde gedeelte betreffende het bijzonder onderwijs 
kan dan desgewenst besloten plaatsvinden. 

MODULE 7 
 
Deze module geeft bepalingen voor het formele dagelijks 
bestuur. De voorzitter van het bestuur is qualitate qua 
voorzitter van het DB. Module 6 gaat niet uit van een 
DB, maar van de situatie dat de voorzitter en de 
secretaris die werkzaamheden verrichten.  
Bij een keuze voor module 7 dienen de artikel-nummers 
aangepast. Voor het vervolg gaan wij uit van een 
nummering zonder dagelijks bestuur. 

MODULE 8 

Module 8a  

Artikel 23 Commissie levensbeschouwelijke zaken 
 
Taken en bevoegdheden. Leden 
Deze commissie heeft tot taak het bestuur van advies te 
dienen in zaken van godsdienstig en 
levensbeschouwelijke aard. Met een groot woord kan 
men deze commissie het identiteitsgeweten van het 
samenwerkingsbestuur noemen. De commissie kan 
zowel op de openbare als op de bijzondere scholen 
worden ingesteld. Ook deskundigen kunnen in de 
commissie zitting nemen. Hierbij valt te denken aan 
vertegenwoordigers van de kerk, maatschappelijke 
organisaties of van de gemeente.  

Ingevolge artikel 26 van de statuten moet het bestuur 
voor wijziging van sommige statutaire bepalingen eerst 
overleg voeren met de commissie. 
 Een alternatief voor de commissie is de (G)MR dan wel 
de oudergeleding daarvan specifieke bevoegdheden 
geven ten aanzien van godsdienstige en 
levensbeschouwelijke  aangelegenheden. 
 
Per school of voor het gehele samenwerkingsbestuur  
De modules laten in het midden of de commissie wordt 
ingesteld per school, groepen van scholen, een 
combinatie daarvan of voor het gehele 
samenwerkingsbestuur. Het is denkbaar dat grotere 
scholen of vestigingen, zoals in het voortgezet onderwijs, 
hun eigen commissie hebben. 
Een bezwaar van meerdere commissies kan zijn dat het 
bestuur bij stichtingbrede besluiten alle adviezen moet 
afwachten. Daar staat tegenover dat er een beter inzicht 
bestaat omtrent hetgeen in de scholen leeft. 
 
Benoeming en voordracht  
Er zijn verschillende varianten voor benoeming en, 
desgewenst, voordracht. Zo is er een keuze tussen 
benoeming door het bestuur en door de commissie zelf, 
met in dat laatste geval een (gedeeltelijke) voordracht 
van het bestuur. In het laatste geval heeft de commissie 
een onafhankelijker positie ten opzichte van het bestuur.  
Ook bestaat de mogelijkheid de benoeming op te dragen 
aan de directie of het gemeenschappelijk orgaan. Deze 
laatste bevoegdheid lijkt alleen aan de orde wanneer het 
gaat om een commissie van een openbare school. Deze 
bevoegdheid kan bijdragen aan de wettelijk vereiste 
overheersende overheidsinvloed. 
 
Zo zijn er verschillende combinaties van benoeming en 
voordracht mogelijk. Om die overzichtelijk in beeld te 
brengen hebben wij hieronder in een schema bijgevoegd 
waar een en ander ingevuld kan worden.
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 Benoeming door Voordracht door 
Bestuur   
Directie   
Commissie   
Gemeenteraad   
Gemeensch.orgaan   
Ouders   
(geleding) GMR   
 

Module 8b 

Artikel 23 Lokale Adviesraad 
Lokale Adviesraad als maatschappelijke sparringpartner 
voor het bestuur en het management 
De Lokale Adviesraad is een alternatief voor de 
commissie voor godsdienstige en levensbeschouwelijke 
zaken. Deze Raad heeft een bredere strekking dan de 
genoemde commissie, in die zin dat deze het bestuur 
gevraagd en ongevraagd over de hele breedte van het 
beleid van advies kan dienen. Daarnaast heeft de Raad 
specifieke taken ten aanzien van godsdienstige en 
levensbeschouwelijke zaken, zoals statutenwijziging (zie 
artikel 26).  
De Lokale Adviesraad is gesprekspartner en vraagbaak 
van het bestuur en het management om geïnformeerd te 
zijn over wat in de gemeenschap leeft. Zo kunnen zij het 
onderwijsaanbod, zowel inhoudelijk als plaatselijk, maar 
ook levens-beschouwelijk op de wensen van de 
gemeenschap afstemmen. Het is daarom bij een groter 
samen-werkingsbestuur zeer wel mogelijk meerdere van 
deze raden in te stellen.  
 
Het sluit op deze opzet aan wanneer deskundigen uit 
verschillende maatschappelijke groeperingen en 
instanties deel uitmaken van de Raad.  
 
De Adviesraad kan ook gepositioneerd worden als 
commissie die door de gemeenteraad is benoemd.  
 
De raad zou dan de formele positie van een 
bestuurscommissie ex artikel 82 van de Gemeente-wet 
krijgen. Deze status kan bijdragen aan de wettelijk 
vereiste overheersende overheidsinvloed.  
 

Artikel 24 Jaarverslag 
Het samenwerkingsbestuur is wettelijk verplicht de 
gemeente jaarlijks verslag te doen over zijn 
werkzaamheden waaronder de wijze waarin invulling is 
gegeven aan de wezenskenmerken van het openbaar 
onderwijs (art. 17 WPO resp. art. 53c WVO resp. art. 
28 WEC, zevende lid). Dit artikel gaat ervan uit dat het 
samenwerkingsbestuur jaarlijks in het algemeen verslag 
doet van haar activiteiten en dat het jaarverslag zo is 
geschreven dat de gemeente in staat is na te gaan of op 
de openbare school voldoende aandacht is besteed aan 
de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Bij 
een regionaal samenwerkingsbestuur moet iedere 
afzonderlijke gemeente dit kunnen nagaan. Iedere 
gemeente ontvangt een exemplaar. 
 
De wet sluit niet uit dat de directeur van de betrokken 
openbare school namens het samenwerkingsbestuur de 
wettelijke verslaglegging doet.  
  

Artikel 25 Financiën en verslaglegging 
Ingevolge art. 17 WPO, art. 53c WVO resp. art. 28 
WEC, vijfde lid en onder d moet het bestuur eerst 
overleg voeren met de gemeente dan wel met het 
gemeenschappelijk orgaan de begroting of de 
jaarrekening vast te stellen. Dit overleg strekt zich uit 
over het gehele financiële beleid maar zal zich gezien de 
positie van het gemeenschappelijk orgaan concentreren 
op het openbaar onderwijs. 
 
Wil de gemeente/het gemeenschappelijk orgaan het 
toezicht op dit punt naar behoren vervullen dan dient 
deze de  stukken in ieder geval te zien in het laatste 
stadium vóór vaststelling. De volledige interne procedure 
moet dus zijn doorlopen. Het vierde lid draagt er zorg 
voor dat ook een gewijzigde versie ter overleg wordt 
aangeboden, dus ook tussentijdse begrotingswijzigingen. 
 
De voorziening tussen haakjes in het derde lid laat de 
mogelijkheid open dat het overleg feitelijk niet 
plaatsvindt. Het is verdedigbaar van deze bepaling af te 
zien en het overleg steeds te laten doorgaan. Zo kan men 
de begroting en de jaarrekening gebruiken als jaarlijks 
moment met het gemeenschappelijk orgaan de lopende 
zaken door te spreken. Dit overleg kan men ook 
gebruiken om algemene onderwijszaken aan de orde te 
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stellen als het lokale overheidsbeleid of lange 
termijnplannen van het samenwerkingsbestuur.  
 
Indien men in het kader van de vereiste wettelijke 
overheidsinvloed andere statutaire bevoegdheden van de 
gemeente dan wel het gemeenschappelijk orgaan wil 
compenseren dan kan men de gemeente /het 
gemeenschappelijk orgaan ten aanzien van de begroting 
en de jaarrekening een goedkeuringsrecht verlenen.  
 

Artikel 26 Statutenwijziging 
 
Eerste lid. Statutenwijziging en overheersende 
overheidsinvloed 
Deze bepaling correspondeert met art. 17 WPO en art. 
53c WVO resp. art. 28 WEC, zesde lid.  
 
Tweede lid. Besluiten met invloed op toezicht op 
grondslag en identiteit 
Zo is er een bevoegdheid bij omzetting. Het voorbeeld 
biedt twee mogelijkheden: overleg en goedkeuring. 
Hiernaast blijft de (G)MR uiteraard bevoegd, voor zover 
het reglement een bevoegdheid creëert. 
De in artikel 26, tweede lid op te nemen statutaire 
bepalingen hangen mede af van de gekozen modules en 
bevoegd verklaarde organen en commissies (m.n. Lokale 
Adviesraad).  
 

Artikel 27 Omzetting, splitsing en verplaatsing en 
omzetting  

De genoemde besluiten raken de vraag naar voldoende 
openbaar onderwijs in een gemeente. Deze bepaling is 
alleen aan de orde in het voortgezet onderwijs.  
 
In het voortgezet onderwijs is aansluiting gezocht bij het 
systeem van planning in de WVO (artikel 75a). 
Weliswaar is voor de beoordeling van deze voornemens 
ook de Minister betrokken maar gezien de wettelijke 
positie van de gemeenteraad lijkt deze bevoegdheid op 
zijn plaats. Het kan immers zo zijn dat door verplaatsing 
het openbaar onderwijs, zijnde een basisvoorziening, uit 
een gemeente verdwijnt. Ook kan het voorkomen dat een 
andere gemeente door de verplaatsing er een openbare 
school “bij” krijgt. Vanwege deze specifieke gevolgen is 

er niet voor gekozen deze bevoegdheid bij het 
gemeenschappelijk orgaan onder te brengen.  
 
In het primair onderwijs vindt een scholenfusie plaats 
door opheffing van de ene school en uitbreiding van de 
andere. Voor zover de op te heffen school openbaar is, is 
de gemeente automatisch bevoegd. Op grond hiervan is 
ervan afgezien deze bepaling ook voor het primair 
onderwijs op te nemen.  
 

Artikel 29 Ontbinding 
Uit artikel 17 WPO resp. 53c  WVO en art. 28 WEC, 
vijfde lid en onder g, alsmede artikel 1 van de statuten 
volgt dat ontbinding gedurende de eerste vijf jaar niet 
mogelijk is. 
 
Vanwege het gewicht van het besluit eisen de statuten 
een bijzondere vergadering en een verzwaard quorum, 
bestaande uit drie vierde van het statutair aantal leden, 
dus niet van het aantal zittende leden. Eventuele nadere 
regels omtrent de besluitvorming kunnen worden 
opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
 
In het geval van ontbinding van de stichting gaat de 
rechtspersoon teniet. Dat betekent dat alle activiteiten 
van de stichting tot een einde komen. Met andere 
woorden, de stichting houdt bij ontbinding of geen 
scholen meer in stand of de stichting heft zijn scholen bij 
de ontbinding op. Voor zover de stichting nog scholen in 
stand houdt kan het bestuur proberen de scholen aan 
een ander bevoegd gezag over te dragen. Mocht dat niet 
lukken en is de stichting op opheffing aangewezen dan 
zal zij voor zover het gaat om een openbare school de 
gemeente op wier grondgebied de school staat moeten 
verzoeken het besluit tot opheffing te nemen. Alleen 
deze is immers bevoegd. Voor zover het gaat om een 
bijzondere school is de stichting zelf tot opheffing 
bevoegd. 
 

Artikel 30 Overgangs- en slotbepalingen 
De benoeming door de statuten van het eerste bestuur is 
bij artikel 8 besproken. 
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Voorbeeld van een gemeenschappelijk regeling voor een gemeenschappelijk orgaan in verband met 
een samenwerkingsbestuur 
 
 
Considerans 
 
De raden, de colleges van burgemeester en wethouders 
van de gemeenten (...), ieder voor zover zij voor de eigen 
gemeente bevoegd zijn; 
 
overwegende: 
dat gecoördineerde uitoefening gewenst is van de 
bevoegdheden van de gemeenteraad als bedoeld in 
artikel 17 WPO/53c WVO en als bedoeld in de statuten 
inzake de Stichting (naam) van .. (datum) 
 
besluiten: 
de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen.  
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a.  de regeling: deze gemeenschappelijke regeling; 
b.  het gemeenschappelijk orgaan: het 

gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 2 
van de regeling; 

c.  de raad: een gemeenteraad die aan deze regeling 
deelneemt; 

d.  gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de 
provincie (...); 

e.  de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
f.  de Stichting: de Stichting … (naam); 
g.  de school: de openbare school die de Stichting 

instandhoudt op het grondgebied van de gemeente 
van de raad. 

 

Artikel 2 Gemeenschappelijk orgaan 
1. Voor de uitvoering van deze regeling is een 

gemeenschappelijk orgaan ingesteld, genaamd (...). 
2. Het gemeenschappelijk orgaan is gevestigd te (...).  
 

Artikel 3 Doelstelling en belang 
Het gemeenschappelijk orgaan oefent de bevoegdheden 
van de raad uit als bedoeld in artikel 17 WPO/53c WVO, 
vijfde, zesde en zevende lid, alsmede in de statuten van 
de Stichting. 
 

Artikel 4 Algemeen bestuur 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit (...) leden.  
2.  De raden wijzen elk een lid uit hun midden aan. De 

aanwijzing vindt plaats tijdens de eerste vergadering 
van de raad in de nieuwe samenstelling, na 
gehouden verkiezingen. 

3.  Het lid dat ophoudt lid te zijn van de raad, houdt 
tevens op lid van het algemeen bestuur te zijn. 

4.  Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde 
ontslag nemen. De voorzitter en de raad die hem 
hebben aangewezen, worden hiervan op de hoogte 
gesteld. 

5.  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
 

Artikel 5 Taak en bevoegdheden algemeen bestuur 
Het algemeen bestuur oefent de bevoegdheden als 
bedoeld in artikel 3 van de regeling uit, voor zover 
daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken. 
 

Artikel 6 Taakverdeling en tekenbevoegdheid 
1.  Het bestuur kiest uit zijn midden voor een periode 

van vier jaar een voorzitter, een plaatsvervangend 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

2.  De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken 
die van het algemeen bestuur uitgaan. 

3.  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester 
zijn belast met de voorbereiding en de uitvoering van 
de besluiten van het algemeen bestuur, alsmede met 
het financieel beheer van het gemeenschappelijk 
orgaan. 
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Artikel 7 Vergaderfrequentie 
1.  Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste 

een keer en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit 
nodig acht. 

2.  Het algemeen bestuur vergadert bovendien indien ten 
minste een vijfde deel van de leden hiertoe 
schriftelijk en met opgave van redenen aan de 
voorzitter zijn wens kenbaar maakt. De vergadering 
vindt vervolgens plaats binnen twee weken nadat de 
voorzitter het verzoek heeft ontvangen.  

 

Artikel 8 Oproeping 
1.  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de 

vergadering. 
2.  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de 

vergadering op. 
3.  De oproepingsbriefjes worden, spoedeisende gevallen 

uitgezonderd, ten minste 48 uur voor het houden van 
de vergadering aan de leden toegezonden. Zij 
vermelden de zaken waarvoor de vergadering is 
belegd. Behoudens het bepaalde in lid 3 van het 
volgende artikel kan het algemeen bestuur besluiten 
om ook over andere onderwerpen te beraadslagen en 
te besluiten. 

4. De op de agenda betrekking hebbende stukken 
worden samen met de oproepingen verzonden aan 
de leden. 

 

Artikel 9 Quorum 
1.  De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten 

minste de helft van het aantal leden aanwezig is.  
2.  In geval een vergadering op grond van het bepaalde 

in het vorige lid geen doorgang kan vinden, belegt de 
voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering. 

3.  Indien wegens onvoltalligheid op grond van het 
bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergadering is 
belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezigen 
over de onderwerpen die voor de eerste vergadering 
aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal 
leden dat aanwezig is. 

 

Artikel 10 Besluitvorming 
1.  Tenzij deze regeling anders bepaalt, worden 

besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen 
genomen. Een blanco stem is geen uitgebrachte 
stem. 

2.  Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken 
mondeling. 

3.  Indien de stemmen staken bij een stemming, niet 
een benoeming betreffende, wordt het nemen van 
een besluit tot een volgende vergade-ring uitgesteld, 
waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. 
Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen. 

4. Wordt bij stemming over personen, een benoeming 
betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, 
dan vindt herstemming plaats over de personen die 
de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien 
bij deze stemming de stemmen opnieuw staken, dan 
beslist terstond het lot. 

Artikel 11 Openbaarheid van vergaderingen 
1.  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn 

openbaar.  
2.  De deuren worden gesloten wanneer ten minste een 

vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom 
verzoekt of de voorzitter dit nodig acht. Het algemeen 
bestuur besluit vervolgens op grond van de aard van 
de aan de orde zijnde aangelegenheid of met 
gesloten deuren zal worden vergaderd.  

3.  In een besloten vergadering kan niet worden 
beraadslaagd of besloten over de vaststelling en 
wijziging van de begroting en de vaststelling van de 
rekening. 

 

Artikel 12 Geheimhouding van stukken 
1.  Het algemeen bestuur kan op grond van een belang 

genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van 
bestuur, omtrent het in een besloten vergadering 
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die 
aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, 
geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt 
door hen die van het behandelde of de stukken 
kennis dragen, in acht genomen, totdat het algemeen 
bestuur haar opheft.  



B HET SAMENWERKINGSBESTUUR / 57    
 

2.  De verplichting tot geheimhouding als bedoeld in het 
vorige lid vervalt indien de oplegging niet door het 
algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering, 
waarin blijkens de presentielijst meer dan de helft 
van de leden aanwezig is, wordt bekrachtigd.  

 

Artikel 13 Informatie en verantwoording algemeen 
bestuur 
1.  Het algemeen bestuur geeft de raden alle informatie 

die een of meer leden van die raden schriftelijk 
verlangen, tenzij en voor zover artikel 12 van 
toepassing is. 

2.  Het lid van het algemeen bestuur verschaft aan de 
raad die hem als lid heeft aangewezen, alle 
informatie die een of meer leden van die raad 
verlangen, tenzij en voor zover artikel 12 van 
toerpassing is. 

3.  Het lid van het algemeen bestuur is aan de raad die 
hem heeft aangewezen, verantwoording verschuldigd 
over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde 
beleid. De verantwoording geschiedt volgens door de 
raad nader vast te stellen regels.  

4.  De raad kan het door hem aangewezen lid van het 
algemeen bestuur uit zijn functie ontheffen, indien 
dit lid niet langer het vertrouwen van de raad heeft. 

 

Artikel 14 Ambtelijk secretaris en kostenverdeling 
1.  Het algemeen bestuur wordt in al zijn 

werkzaamheden bijgestaan door een secretaris. De 
secretaris is bij de vergaderingen van het algemeen 
bestuur aanwezig. 

2.  Het algemeen bestuur besluit over de wijze waarop 
de kosten van de ambtelijk secretaris en de overige 
uit deze regeling voortvloeiende kosten worden 
verdeeld over de raden. 

 

Artikel 15 Begroting 
1.  Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor het volgend 

boekjaar een ontwerpbegroting op. 
2.  De ontwerpbegroting met toelichting wordt zes 

weken voordat het algemeen bestuur deze vaststelt, 
aan de raden gezonden. 

3.  De raden kunnen hun reactie op de ontwerpbegroting 
aan de penningmeester doen toekomen, die deze bij 
de ontwerpbegroting voegt.  

4.  Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk vast 
op 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor de 
begroting moet gelden. Terstond na de vaststelling 
zendt het algemeen bestuur de begroting in afschrift 
aan de raden. 

5.  De begroting wordt onder overlegging van door de 
raden ingediende bezwaren binnen een maand na de 
vaststelling door het algemeen bestuur ter 
goedkeuring aan gedeputeerde staten gezonden. Van 
de inzending doet het mededeling aan de raden. 

6.  De raden kunnen na ontvangst van het bericht van 
inzending bij gedeputeerde staten bezwaren indienen 
tegen de begroting. 

 

Artikel 16 Wijziging begroting 
Bij wijziging van de begroting is het bepaalde in het 
voorafgaande artikel niet van toepassing. Tot een 
wijziging van de begroting kan, op voorstel van het 
algemeen bestuur, worden besloten indien de 
deelnemers aan de regeling hiermee instemmen. 
 

Artikel 17 Rekening en verantwoording 
1.  Het algemeen bestuur doet jaarlijks vóór 1 juli aan 

de raden verantwoording van het financieel beheer 
over het afgelopen boekjaar, door toezending van de 
voorlopig vastgestelde rekening en de daarbij 
behorende toelichtende bescheiden. 

2.  Binnen twee maanden na de in het eerste lid 
bedoelde toezending kunnen de raden hun oordeel 
over de rekening schriftelijk aan het algemeen 
bestuur meedelen.  

3.  Het algemeen bestuur zendt de rekening na afloop 
van de in het vorige lid bedoelde termijn met de 
eventueel ontvangen opmerkingen ter vaststelling 
aan gedeputeerde staten.  

4.  Het besluit van gedeputeerde staten, houdende 
vaststelling van de rekening, strekt tot decharge.  
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Artikel 18 Ernstige taakverwaarlozing. Functioneren in 
strijd met de wet 

1.  Wanneer een raad heeft vastgesteld dat het bestuur 
van de Stichting, voor zover het een school op zijn 
grondgebied betreft, zijn taak ernstig verwaarloost of 
in strijd met de wet handelt zoals bedoeld in artikel 
17 WPO/53c WVO, negende lid, en zonder 
maatregelen de continuïteit van het onderwijsproces 
op de school niet gewaarborgd kan worden, stelt de 
raad het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk 
daarvan op de hoogte, alsmede van de maatregelen 
waartoe de raad besloten heeft. 

2.  Het algemeen bestuur kan op verzoek van de raad 
als bedoeld in het eerste lid voor de uitvoering van de 
maatregelen zorgdragen. In dat geval is deze regeling 
ten volle van toepassing. Het algemeen bestuur 
besluit hiertoe met een twee derde meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen.  

 

Artikel 19 Toetreding en uittreding 
1.  De raad van de gemeente op wiens grondgebied de 

Stichting een school instandhoudt en die wil 
toetreden tot deze regeling dient hiertoe een verzoek 
in bij het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur 
informeert de raden en willigt het verzoek binnen een 
maand na ontvangst in en stelt de toegetreden raad 
en de Stichting hiervan in kennis.  

2.  Een raad treedt uit de regeling op het moment dat de 
Stichting niet langer een school op het grondgebied 
van die gemeente instandhoudt. 

3.  Het algemeen bestuur regelt, onder goedkeuring van 
gedeputeerde staten, de financiële gevolgen, alsmede 
de overige gevolgen van de uittreding.  

4.  Bij toetreding en uittreding kan, al dan niet op 
verzoek van de betrokken raad, artikel 11 van de wet 
worden toegepast.  

5.  Het algemeen bestuur zendt een besluit tot 
toetreding of uittreding ter goedkeuring aan 
gedeputeerde staten.  

 

Artikel 20 Wijziging van de regeling 
1.  Wijziging van deze regeling is slechts mogelijk indien 

tweederde van de raden/alle raden  hiermee instemt. 
Wijziging van de overgedragen bevoegdheden als 

bedoeld in artikel 3 behoeft de instemming van alle 
raden. 

2.  Indien het algemeen bestuur voorstelt om de regeling 
te wijzigen zendt het bestuur dit voorstel aan de 
raden, die een besluit nemen en dit terstond aan het 
algemeen bestuur mededelen. 

3.  Indien een of meer raden voorstellen de regeling te 
wijzigen, zenden zij dit voorstel aan het algemeen 
bestuur, dat dit vervolgens, voorzien van zijn 
commentaar, binnen drie maanden aan de raden 
zendt, waarna verder wordt gehandeld als in het 
voorgaande lid. 

4.  Het algemeen bestuur zendt een wijziging van de 
regeling ter goedkeuring aan gedeputeerde staten. 

5.  Het algemeen bestuur stelt de raden in kennis van 
het resultaat van de in dit artikel bedoelde 
voorstellen en besluiten. 

 

Artikel 21 Opheffing en liquidatie 
1.  De regeling wordt opgeheven indien de Stichting 

ophoudt te bestaan dan wel indien de Stichting nog 
slechts in één gemeente openbare scholen in stand 
houdt. 

2. De regeling kan worden opgeheven indien tweederde 
deel van de/alle raden hiermee instemmen.  

3.  Indien de regeling wordt opgeheven, besluit het 
algemeen bestuur tot liquidatie en stelt hiervoor de 
nodige regels. Hierbij kan het algemeen bestuur van 
de bepalingen van deze regeling afwijken.  

4. Het algemeen bestuur stelt het liquidatieplan vast, de 
raden gehoord. Het plan behoeft de goedkeuring van 
gedeputeerde staten.  

5. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de 
raden tot deelneming in de financiële gevolgen van 
de opheffing en in de gevolgen die de opheffing 
heeft voor het personeel.  

 

Artikel 22 Inwerkingtreding 
De besluiten tot wijziging of opheffing van deze regeling, 
de besluiten tot toetreding of uittreding treden in werking 
met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op 
die waarin de goedkeuring van gedeputeerde staten is 
ontvangen en het goedgekeurde besluit is opgenomen in 
de registers, bedoeld in artikel 27 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  
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Artikel 23 Geschillen 
1. Voordat over een geschil, zoals bedoeld in artikel 28 

van de wet, de beslissing van gedeputeerde staten 
wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het 
geschil voor aan een geschillencommissie.  

2.  De geschillencommissie bestaat uit (...).  
3.  De geschillencommissie hoort de bij het geschil 

betrokken besturen.  
4.  De geschillencommissie brengt advies uit over de 

mogelijkheden om partijen tot overeenstemming te 
brengen.  

 

Artikel 24 Duur van de regeling 
De regeling is getroffen voor onbepaalde tijd.  
 
 

Artikel 25 Overgangs- en slotbepalingen 
1. Het eerste boekjaar loopt van de dag van 

inwerkingtreding van de regeling tot 31 december 
daaropvolgend. 

2.  Het algemeen bestuur draagt zorg voor een begroting 
voor het eerste boekjaar.  

3.  In alle zaken de gemeenschappelijke regeling 
betreffend waarin de regeling niet voorziet, beslist 
het algemeen bestuur.  

 
Deze regeling kan worden aangehaald als (...).  
 
Aldus vastgesteld door (...).  
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Toelichting op een gemeenschappelijk regeling voor een gemeenschappelijk orgaan in verband met 
een samenwerkingsbestuur 
 
  
Inleiding. Plaats en bevoegdheid gemeen-schappelijk 
orgaan 
 
Ingevolge artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (WGR) kunnen de raden en de colleges van 
burgemeester en wethouders van twee of meer 
gemeenten afzonderlijk of te zamen een 
gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van 
een meer bepaalde belangen van die gemeenten.  
Het voorbeeld in deze brochure is zo’n regeling. Deze 
regeling stelt een gemeenschappelijk orgaan in als 
bedoeld in artikel 8, tweede lid WGR. Het orgaan oefent 
de bevoegdheden uit die de wet en de statuten van het 
samenwerkingsbestuur aan de gemeenten geven op wier 
grondgebied een openbare school staat. De 
gemeenteraden dragen deze bevoegdheden op grond van 
artikel 10, tweede lid WGR over aan het orgaan en 
kunnen deze niet meer zelf uitoefenen.  
Het orgaan is geen rechtspersoon. Ingevolge artikel 10a, 
eerste lid WGR zijn de deelnemende gemeenteraden 
echter verplicht hun medewerking te verlenen aan de 
uitvoering van besluiten die het bestuur van het orgaan 
neemt. De individuele gemeenteraad kan dus niet een 
van het orgaan afwijkend besluit nemen of een besluit 
van het orgaan weigeren uit te voeren.  
 
Individuele gemeenten behouden hun bevoegdheid op de 
volgende onderdelen: 
a.  Het samenwerkingsbestuur heeft overeenkomstig de 

voorbeeldstatuten voor een besluit tot omzetting, 
splitsing en verplaatsing van een openbare school de 
goedkeuring nodig van de gemeente op wiens 
grondgebied die school staat (zie ook artikel 27 
voorbeeldstatuten) 

b.  De verplichting ex art. 17 WPO en 53c WVO, 
negende lid maatregelen te nemen in het geval van 
ernstige taakverwaarlozing en handelen in strijd met 
de wet door het Stichtingsbestuur ten aanzien van de 
openbare school op het grondgebied van de 
gemeente. De gemeenschappelijke regeling opent wel 
de mogelijkheid dat het gemeenschappelijk orgaan 
de maatregelen uitvoert en coördineert. Zie ook de 
toelichting op artikel 18 van de regeling. 

 
Het uitgangspunt is dat iedere gemeente die de 
instandhouding van openbare scholen aan het 
samenwerkingsbestuur heeft overgedragen deelneemt 
aan het gemeenschappelijk orgaan. Die gemeente is 
hiertoe overigens niet verplicht. Dit is een zaak tussen 
het samenwerkingsbestuur en die gemeente.  
 
De WGR geeft verscheidene dwingendrechtelijke 
voorschriften voor de inrichting en organisatie van het 
gemeenschappelijk orgaan, zoals de terugkerende 
betrokkenheid van gedeputeerde staten. Wij geven die 
wettelijk verplichte regeling steeds aan. Ook de 
totstandkomingsprocedure van de begroting en de 
rekening en verantwoording is verplicht. Dit heeft bij dit 
orgaan een onbedoeld effect. Gezien de functie van het 
orgaan gaat er nauwelijks geld om zodat de omvang en 
inhoud van de bepalingen in het voorbeeld naar 
verhouding te zwaar zijn. 
Het gemeenschappelijk orgaan is een bestuursorgaan in 
de zin van de Awb zodat de daar geldende voorschriften 
van toepassing zijn.  
 
Hoofdstuk 1 van deel II geeft een algemene inleiding op 
de achtergronden en de rol van het gemeenschappelijk 
orgaan ten aanzien van het samenwerkingsbestuur. 
 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 

Artikel 1 Begripsbepaling 
De school is de openbare school die de Stichting 
instandhoudt op het grondgebied van de gemeente van 
de raad (onder g).  
 
Niet de raad van de gemeente die de instandhouding van 
de school aan de Stichting heeft overgedragen houdt 
wettelijk toezicht op het samenwerkingsbestuur, maar de 
raad van de gemeente op wiens grondgebied de school 
ligt. De geografische factor is doorslaggevend. De 
omschrijving in het voorbeeld van het begrip “school” 
sluit hierop aan. Deze omschrijving zorgt ervoor dat 
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zodra door verplaatsing, omzetting of opheffing een 
gemeente geen openbaar onderwijs meer kent, de 
betrokken gemeenteraad niet meer kan deelnemen aan 
de gemeenschappelijke regeling (de uittredingsregeling 
van artikel 19 is hierdoor eigenlijk niet nodig ware het 
niet dat artikel 26, vierde lid WGR zo’n voorziening eist).  
 
Op dezelfde manier valt automatisch de “ontvangende” 
gemeente die niet bij de oprichting van de Stichting 
betrokken is geweest onder de begripsomschrijving van 
de regeling en kan deze, indien gewenst, conform artikel 
19 van de regeling toetreden. 
 

Artikel 2 Gemeenschappelijk orgaan 
Ingevolge artikel 10, derde lid WGR dient de regeling 
een plaats van vestiging te bepalen. 
 
 

Artikel 3 Doelstelling en belang 
Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de 
toezichthoudende bevoegdheden uit die de raden op 
grond van de wet en de stichtingsstatuten hebben. Zie 
uitgebreider de inleiding op deze toelichting. 
Het orgaan is niet bevoegd tot opheffing van een 
openbare school van het samenwerkingsbestuur. Deze 
bevoegdheid blijft op grond van artikel 17 WPO/53c 
WVO, derde lid jo. artikel 3 van het voorbeeld bij de 
individuele gemeenteraad.  
 

Artikel 4 Algemeen bestuur 

Organisatie bestuur 
De WGR geeft voorschriften voor de organisatie van het 
bestuur van het gemeenschappelijk orgaan. Een 
dagelijks bestuur is niet verplicht (wel bij het openbaar 
lichaam, dat rechtspersoonlijkheid bezit). Gezien de 
verwachte beperkte werkzaamheden van het orgaan is 
alleen gekozen voor een algemeen bestuur. Een 
ambtelijk secretaris van een der deelnemende 
gemeenten kan de voorbereiding en de uitvoering van de 
besluiten van het algemeen bestuur behartigen en voor 
het nodige (formele) financieel beheer zorgen. 
 

Organisatie algemeen bestuur 
Het tweede lid van dit artikel is conform artikel 13, 
eerste lid WGR. Het algemeen bestuur be-staat uit leden 
die uit het midden van de deelnemende gemeenteraden 
worden aange-wezen. Men kan per gemeente meer dan 
één lid aanwijzen. De regeling dient dit dan te bepalen. 
In de meeste gevallen zal de wethouder onderwijs -in het 
orgaan zitting nemen. 
 
Artikel 20, eerste lid sub a jo vierde lid WGR bevat een 
opsomming van met het lidmaat-schap van het algemeen 
bestuur onverenigbare functies en verbo-den 
handelingen. Ingevolge het tweede lid zijn die voor het 
gemeenschappelijke orgaan beperkter. 
 

Artikel 7 Vergaderfrequentie 
De vergaderfrequentie is beperkt tot één keer per jaar. 
De jaarlijkse bijeenkomst zou kunnen worden gekoppeld 
aan het jaarverslag dat het samenwer-kingsbestuur aan 
de individuele gemeenten moet uitbrengen (art. 17 
WPO/53cWVO, zevende lid). Het verslag is een goede 
aanleiding met elkaar de gang van zaken door te 
spreken. Hierbij bestaat uiteraard de mogelijkheid het 
Stichtingsbestuur uit te nodigen. 
Voor het overige zal het algemeen bestuur hoofdzakelijk 
incidenteel bijeenkomen indien haar toezichthoudende 
bevoegdheden daarom vragen.  
 

Artikel 14 Ambtelijk secretaris en kostenverdeling 
Een ambtelijk secretaris kan, onder verantwoorde-
lijkheid van de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester, de lopende werkzaamheden voor zijn 
rekening nemen. Praktisch is hiervoor een ambtenaar te 
kiezen die werkzaam is bij de gemeente die het 
voorzitterschap of het secretariaat bekleedt. De 
(hoogstwaarschijnlijk zeer geringe) kosten van de 
secretaris keren terug op de begroting en afrekening als 
bedoeld in artikel 15 en 18 van de regeling. 
 

Artikel 15 Begroting 
Deze regeling vloeit dwingendrechtelijk voort uit de 
artikelen 34 en 35 WGR. De uitvoering van deze 
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procedure is een verantwoordelijkheid van de 
penningmeester en de ambtelijk secretaris. 
 
 

Artikel 17 Rekening en verantwoording 
De WGR stelt deze procedure verplicht (artikel 34). 
Inschakeling van een registeraccountant is niet verplicht. 
 

Artikel 18 Ernstige taakverwaarlozing. Functioneren in 
strijd met de wet 
Zie hiervoor uitgebreid deel II, hoofdstuk 3. 
De grondwettelijke ratio achter artikel 17 WPO en 53c 
WVO, negende lid en de verplichtende strekking van die 
artikelen verhinderen dat het gemeenschappelijk orgaan 
hier bevoegd is. Alleen de gemeente op wiens 
grondgebied zich een openbare school van het 
samenwerkingsbestuur bevindt kan beslissen of in de 
wettelijk bedoelde gevallen zonder maatregelen de 
continuïteit van het openbaar onderwijs niet langer kan 
worden gewaarborgd. De wetgeving laat niet toe dat 
andere gemeenten voor die school via 
meerderheidsbesluitvorming in het algemeen bestuur 
beslissen of moet worden ingegrepen. Dat is alleen de 
verantwoordelijkheid van die ene gemeente. De 
consequentie is dat ook alleen die gemeente de 
maatregelen kan bepalen.  
De in de voorbeeldregeling neergelegde procedure zorgt 
ervoor dat alle betrokken gemeenten zo spoedig mogelijk 
op de hoogte zijn van het voor-nemen van de betrokken 
gemeente. Dit is in de praktijk waarschijnlijk een 
formaliteit, de maat-regelen zullen immers niet uit de 
lucht komen vallen. De betrokken gemeente zal pas na 
herhaaldelijk overleg en aandringen én met 
inachtneming van de Awb-procedure tot maat-regelen 
kunnen overgaan.  
 
De voorbeeldregeling opent de mogelijkheid dat het 
orgaan de uitvoering van de maatregelen op zich neemt. 
Hiervoor is gekozen omdat het orgaan over het algemeen 
de gesprekspartner is van het Stichtingsbestuur en de 
kans niet uitgesloten is dat de maatregelen niet zonder 
gevolg zijn voor de andere deelnemende gemeenten. Het 
hangt van de maatregelen af het orgaan hiervoor in 
aanmerking komt. Dit is uiteraard niet het geval wanneer 

de gemeente bijvoorbeeld besluit het bestuur van de 
openbare scholen opnieuw zelf uit te oefenen. 
Er is voor een verzwaarde besluitvorming in het 
algemeen bestuur gekozen om een brede legitimiteit voor 
de maatregelen te bewerkstelligen.  
 

Artikel 19 Toetreding en uittreding 

Toetreding 

Toetreding is aan de orde zijn wanneer een volgende 
gemeente de instandhouding van haar openbare scholen 
aan de Stichting overdraagt. Het voorbeeld gaat ervan uit 
dat iedere nieuwe gemeente wordt toegelaten. Er is geen 
reden om dat niet te doen. Financiële risico’s of 
vergelijkbare bezwaren zijn niet aan de orde gezien de 
doelstelling van de gemeenschappelijke regeling (artikel 
3). De gemeenten bundelen hun bevoegdheden ten 
aanzien van het samenwerkingsbestuur.  
 
Een gemeente die zijn scholen aan het 
samenwerkingsbestuur heeft overgedra-gen is niet 
verplicht aan het gemeenschappelijk orgaan deel te 
nemen. 

Uittreding 

Het voorbeeld bevat geen andere grond voor uittreding 
dan het geval waarin de Stichting geen openbare school 
meer in stand houdt op het grondgebied van de 
gemeente.  
 
Ingevolge artikel 11 WGR kan de regeling een termijn 
aangeven gedurende welke een of meer van de 
deelnemers is of zijn vrijgesteld van uit deze regeling 
voortvloeiende rechten en verplichtingen. De gekozen 
formulering geeft het algemeen bestuur alle vrijheid in de 
bepaling van die termijn. Vrijstelling van de rechten lijkt 
gezien de ratio en het karakter daarvan niet aan de orde. 

Gedeputeerde Staten 
De betrokkenheid van Gedeputeerde Staten bij de toe- 
en uittreding van een gemeente volgt uit artikel 26, 
vierde lid WGR. 
 



B HET SAMENWERKINGSBESTUUR / 63    
 

Artikel 20 Wijziging van de regeling 
De betrokkenheid van Gedeputeerde Staten bij de 
wijziging van de regeling volgt uit artikel 26, vierde lid 
WGR. 
 

Artikel 24 Duur van de regeling 
De onbepaalde duur volgt uit artikel 9 WGR.  
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BIJLAGE WETSARTIKELEN 
 
 
Wet op het Primair Onderwijs (WPO) 
 

Artikel 17 Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere 
scholen 
1.  De instandhouding van een of meer openbare en een 

of meer bijzondere scholen kan worden opgedragen 
of overgedragen aan een stichting die met dit doel 
wordt onderscheidenlijk is opgericht.  

2.  Het statutaire doel van de stichting is in elk geval het 
geven van openbaar onderwijs en onderwijs van een 
of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor 
openbaar onderscheidenlijk bijzonder onderwijs.  

3.  De stichting oefent met uitzondering van de 
besluitvorming over de opheffing van een openbare 
school alle taken en bevoegdheden van het bevoegd 
gezag uit.  

4.  Het personeel dat werkzaam is aan de openbare 
school, wordt benoemd krachtens een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.  

5.  De statuten voorzien 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,  

c.  de termijn waarvoor de bestuursleden worden 
benoemd,  

d.  de vaststelling van de begroting en jaarrekening na 
overleg met de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen,  

e.  de wijze waarop de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen, toezicht op het 
bestuur van de openbare school uitoefent,  

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 
voor zover het openbaar onderwijs betreft.  

6.  De statuten van de stichting kunnen slechts worden 
gewijzigd na goedkeuring van de gemeenteraad van 
de gemeente waarin de openbare school is gelegen. 
Goedkeuring kan slechts worden onthouden indien 
overheersende invloed van de overheid in het bestuur 
niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs 
betreft.  

7. Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad 
van de gemeente waarin de openbare school is 
gelegen, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij 
in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het 
verslag wordt bekendgemaakt.  

8 De vergaderingen van het bestuur van de stichting 
zijn openbaar, tenzij het bestuur anders beslist, op 
gronden, vermeld in de statuten.  

9. In geval van ernstige taakverwaarlozing door het 
bestuur of functioneren in strijd met de wet, voor 
zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de 
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare 
school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht 
om de continuïteit van het onderwijsproces te 
waarborgen voor zover het openbaar onderwijs 
betreft.  

10.Artikel 155 van de Gemeentewet is niet van 
toepassing.  

 

Artikel 49  Bestuursoverdracht openbare scholen 

1.  De rechtspersoon die een openbare school in stand 
houdt, kan de instandhouding van die school 
overdragen aan een andere rechtspersoon die tot 
instandhouding van een openbare school bevoegd is. 
De overdracht geschiedt bij notariële akte.  

2.  Bij deze akte verbindt de overdragende 
rechtspersoon zich tevens de rechten ten aanzien van 
gebouwen en terreinen alsmede de roerende zaken 
over te dragen. Deze akte geldt tevens als akte van 
levering als bedoeld in artikel 89 van Boek 3 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

3.  In de akte wordt bepaald dat de rechtspersoon aan 
wie wordt overgedragen, het personeel in gelijke 
betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als 
vermeld in de akte van aanstelling, aan de school 
aanstelt met ingang van de datum van overdracht.  

4.  Door overdracht met inachtneming van de 
voorgaande leden treedt de verkrijgende 
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rechtspersoon in alle uit de wet voortvloeiende 
rechten en verplichtingen die zijn rechtsvoorganger 
bezit in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag, 
onverminderd hetgeen verder voor de overgang 
daarvan naar burgerlijk recht is vereist.  

 

Artikel 56 Bestuursoverdracht bijzondere scholen 

1.  De rechtspersoon die de school in stand houdt, kan 
de instandhouding van de school overdragen aan een 
andere rechtspersoon die voldoet aan artikel 55. De 
overdracht geschiedt bij notariële akte.  

2.  Bij deze akte verbindt de overdragende 
rechtspersoon zich tevens de rechten ten aanzien van 
gebouwen en terreinen alsmede de roerende zaken 
over te dragen. Deze akte geldt tevens als akte van 
levering bedoeld in artikel 89 van Boek 3 van het 
Burgerlijk Wetboek.  

3.  In de akte wordt bepaald dat de rechtspersoon aan 
wie wordt overgedragen, het personeel in gelijke 
betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als 
vermeld in de akte van benoeming, benoemt met 
ingang van de datum van overdracht.  

4.  Door overdracht met inachtneming van de 
voorgaande leden, treedt de verkrijgende 
rechtspersoon in alle uit de wet voortvloeiende 
rechten en verplichtingen van zijn rechts-voorganger 
met betrekking tot de school, onverminderd hetgeen 
verder voor de overgang daarvan naar burgerlijk recht 
is vereist.  

6. Bij een splitsing als bedoeld in artikel 334a van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van een 
rechtspersoon die een school in stand houdt, wordt 
in de splitsingsakte bepaald dat de voortbestaande 
splitsende rechtspersoon de school in stand zal 
houden of op welke verkrijgende rechtspersoon de 
instandhouding van de school overgaat. In het 
laatste geval zijn het tweede tot en met vierde lid 
van overeenkomstige toepassing.  

 

 

 

II. Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) 
 

Artikel 53c Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere 
scholen  

1.  De instandhouding van een of meer openbare en een 
of meer bijzondere scholen kan worden opgedragen 
of overgedragen aan een stichting die met dit doel 
wordt onderscheidenlijk is opgericht.  

2.  Het statutaire doel van de stichting is in elk geval het 
geven van openbaar onderwijs en onderwijs van een 
of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor 
openbaar onderscheidenlijk bijzonder onderwijs.  

3.  De stichting oefent met uitzondering van de 
besluitvorming over de opheffing van een openbare 
school alle taken en bevoegdheden van het bevoegd 
gezag uit.  

4.  Het personeel dat werkzaam is aan de openbare 
school, wordt benoemd krachtens een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.  

5.  De statuten voorzien 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,  

c.  de termijn waarvoor de bestuursleden worden 
benoemd,  

d.  de vaststelling van de begroting en jaarrekening na 
overleg met de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen,  

e.  de wijze waarop de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen, toezicht op het 
bestuur van de openbare school uitoefent,  

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 overheer-sende 
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invloed van de overheid in het bestuur is verzekerd 
voor zover het openbaar onderwijs betreft.  

6.  De statuten van de stichting kunnen slechts worden 
gewijzigd na goedkeuring van de gemeenteraad van 
de gemeente waarin de openbare school is gelegen. 
Goedkeuring kan slechts worden onthouden indien 
overheersende invloed van de overheid in het bestuur 
niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs 
betreft.  

7.  Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad 
van de gemeente waarin de openbare school is 
gelegen, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij 
in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het 
verslag wordt bekendgemaakt.  

8.  De vergaderingen van het bestuur van de stichting 
zijn openbaar, tenzij het bestuur anders beslist, op 
gronden, vermeld in de statuten.  

9.  In geval van ernstige taakverwaarlozing door het 
bestuur of functioneren in strijd met de wet, voor 
zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de 
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare 
school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht 
om de continuïteit van het onderwijsproces te 
waarborgen voor zover het openbaar onderwijs 
betreft.  

10.Artikel 155 van de Gemeentewet is niet van 
toepassing.  

 

Artikel 42c Bestuursoverdracht openbare school  

1. Een rechtspersoon die een openbare school in stand 
houdt, kan de instandhouding van die school 
overdragen aan een andere rechtspersoon die tot de 
instandhouding van een openbare school bevoegd is.  

2.  De overdracht geschiedt bij notariële akte. Bij deze 
akte verbindt de overdragende rechtspersoon zich 
tevens de rechten ten aanzien van gebouwen, 
terreinen en roerende zaken over te dragen. Deze 
akte geldt tevens als akte van levering, bedoeld in 
artikel 89 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. In 
de akte wordt tevens bepaald dat de rechtspersoon 
aan wie wordt overgedragen, het personeel in gelijke 
betrekkingen aanstelt met ingang van de datum van 
overdracht.  

3.  Door overdracht met inachtneming van het eerste en 
tweede lid treedt de verkrijgende rechtspersoon in 

alle uit de wet voortvloeiende rechten en 
verplichtingen van zijn rechtsvoorganger, 
onverminderd hetgeen verder voor de overgang 
daarvan naar burgerlijk recht is vereist.  

4.  Voor zover het betreft scholen voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en 
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor 
voorbereidend beroepsonderwijs en voor 
praktijkonderwijs kan de gemeenteraad in bijzondere 
omstandigheden ontheffing verlenen van de 
verplichting tot overdracht van de rechten ten 
aanzien van gebouwen, terreinen en roerende zaken. 
Voor zover het betreft andere vormen van voortgezet 
onderwijs als bedoeld in afdeling IV van dit deel kan 
Onze minister in bijzondere omstandigheden 
ontheffing verlenen van de verplichting tot overdracht 
van de rechten ten aanzien van gebouwen, terreinen 
en roerende zaken. Onze Minister beslist binnen zes 
maanden na ontvangst van een aanvraag. Indien de 
beschikking niet binnen zes maanden kan worden 
gegeven, stelt Onze Minister de aanvrager daarvan in 
kennis en noemt hij daarbij een termijn waarbinnen 
de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.  

 

Artikel 50 Bestuursoverdracht bijzondere school  

1.  De rechtspersoon die een bijzondere school in stand 
houdt, kan de instandhouding van die school 
overdragen aan een andere rechtspersoon die voldoet 
aan het bepaalde in artikel 49, eerste lid.  

2.  De overdracht geschiedt bij notariële akte. Bij deze 
akte verbindt de overdragende rechts-persoon zich 
tevens de rechten ten aanzien van gebouwen, 
terreinen en roerende zaken over te dragen. Deze 
akte geldt tevens als akte van levering, bedoeld in 
artikel 89 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. In 
de akte wordt tevens bepaald dat de rechtspersoon 
aan wie wordt overgedragen, het personeel in gelijke 
betrek-kingen benoemt met ingang van de datum van 
overdracht.  

3.  Door overdracht met inachtneming van het eerste en 
tweede lid treedt de verkrijgende rechtspersoon in 
alle uit de wet voortvloeiende rechten en 
verplichtingen van zijn rechtsvoorganger met 
betrekking tot de school, onverminderd hetgeen 
verder voor de overgang daarvan naar burgerlijk recht 
is vereist.  
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4.  Voor zover het betreft scholen voor voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en 
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor 
voorbereidend beroeps-onderwijs kan de 
gemeenteraad in bijzondere omstandigheden 
ontheffing verlenen van de verplichting tot overdracht 
van de rechten ten aanzien van gebouwen, terreinen 
en roerende zaken. Voor zover het betreft andere 
vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in 
afdeling IV van dit deel kan Onze minister in 
bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van 
de verplichting tot overdracht van de rechten ten 
aanzien van gebouwen, terreinen en roerende zaken. 
Onze Minister beslist binnen zes maanden na 
ontvangst van een aanvraag. Indien de beschikking 
niet binnen zes maanden kan worden gegeven, stelt 
Onze Minister de aanvrager daarvan in kennis en 
noemt hij daarbij een termijn waarbinnen de 
beschikking wel tegemoet kan worden gezien.  

5.  Bij een splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek van een rechtspersoon 
die een school in stand houdt, wordt in de 
splitsingsakte bepaald dat de voortbestaande 
splitsende rechtspersoon de school in stand zal 
houden of op welke verkrijgende rechtspersoon de 
instandhouding van de school overgaat. In het laatste 
geval zijn het tweede tot en met vierde lid van 
overeenkomstige toepassing.  

 

III. Wet op de Expertisecentra 

Artikel 28 Bestuurlijke fusie openbare en 
bijzondere scholen 

1.  De instandhouding van een of meer openbare en een 
of meer bijzondere scholen kan worden opgedragen 
of overgedragen aan een stichting die met dit doel 
wordt onderscheidenlijk is opgericht.  

2.  Het statutaire doel van de stichting is in elk geval het 
geven van openbaar onderwijs en onderwijs van een 
of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor 
openbaar onderscheidenlijk bijzonder onderwijs.  

3.  De stichting oefent met uitzondering van de 
besluitvorming over de opheffing van een openbare 
school alle taken en bevoegdheden van het bevoegd 
gezag uit.  

4.  Het personeel dat werkzaam is aan de openbare 
school, wordt benoemd krachtens een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.  

5.  De statuten voorzien 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,  

c.  de termijn waarvoor de bestuursleden worden 
benoemd,  

d.  de vaststelling van de begroting en jaarrekening na 
overleg met de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen,  

e.  de wijze waarop de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen, toezicht op het 
bestuur van de openbare school uitoefent,  

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 voor zover het openbaar onderwijs 
betreft.  

6.  De statuten van de stichting kunnen slechts worden 
gewijzigd na goedkeuring van de gemeenteraad van 
de gemeente waarin de openbare school is gelegen. 
Goedkeuring kan slechts worden onthouden indien 
overheersende invloed van de overheid in het bestuur 
niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs 
betreft.  

7.  Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad 
van de gemeente waarin de openbare school is 
gelegen, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij 
in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het 
verslag wordt bekendgemaakt.  

8.  De vergaderingen van het bestuur van de stichting 
zijn openbaar, tenzij het bestuur anders beslist, op 
gronden, vermeld in de statuten.  

9.  In geval van ernstige taakverwaarlozing door het 
bestuur of functioneren in strijd met de wet, voor 
zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de 
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare 
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school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht 
om de continuïteit van het onderwijsproces te 
waarborgen voor zover het openbaar onderwijs 
betreft.  

10.Artikel 155 van de Gemeentewet is niet van 
toepassing.  

 

Artikel 52 Bestuursoverdracht openbare scholen 

1.  De rechtspersoon die een openbare school in stand 
houdt, kan de instandhouding van die school 
overdragen aan een andere rechtspersoon die tot 
instandhouding van een openbare school bevoegd is. 
De overdracht geschiedt bij notariële akte.  

2.  Bij deze akte verbindt de overdragende 
rechtspersoon zich tevens de rechten ten aanzien van 
gebouwen en terreinen alsmede de roerende zaken 
over te dragen. Deze akte geldt tevens als akte van 
levering als bedoeld in artikel 89 van Boek 3 van het 
Burgerlijk Wetboek.  

3.  In de akte wordt bepaald dat de rechtspersoon aan 
wie wordt overgedragen, het personeel in gelijke 
betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als 
vermeld in de akte van aanstelling, aan de school 
aanstelt met ingang van de datum van overdracht.  

4.  Door overdracht met inachtneming van de 
voorgaande leden, treedt de verkrijgende 
rechtspersoon in alle uit de wet voortvloeiende 
rechten en verplichtingen die zijn rechts-voorganger 
bezit in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag, 
onverminderd hetgeen verder voor de overgang 
daarvan naar burgerlijk recht is vereist.  

 

Artikel 58  Bestuursoverdracht bijzondere scholen 

1. De rechtspersoon die de school in stand houdt, kan 
de instandhouding van de school overdragen aan een 
andere rechtspersoon die voldoet aan artikel 57. De 
overdracht geschiedt bij notariële akte.  

2.  Bij deze akte verbindt de overdragende rechts-
persoon zich tevens de rechten ten aanzien van 
gebouwen en terreinen, alsmede de roerende zaken 
over te dragen. Deze akte geldt tevens als akte van 
levering bedoeld in artikel 89 van Boek 3 van het 
Burgerlijk Wetboek.  

3.  In de akte wordt bepaald dat de rechtspersoon aan 
wie wordt overgedragen, het personeel in gelijke 

betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als 
vermeld in de akte van benoeming, benoemt met 
ingang van de datum van overdracht.  

4.  Door de overdracht met inachtneming van de 
voorgaande leden, treedt de verkrijgende 
rechtspersoon in alle uit de wet voortvloeiende 
rechten en verplichtingen van zijn rechts-voorganger 
met betrekking tot de school, onverminderd hetgeen 
verder voor de overgang daarvan naar burgerlijk recht 
is vereist.  

5. Bij een splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek van een rechtspersoon 
die een school in stand houdt, wordt in de 
splitsingsakte bepaald dat de voortbestaande 
splitsende rechtspersoon de school in stand zal 
houden of op welke verkrijgende rechtspersoon de 
instandhouding van de school overgaat. In het laatste 
geval zijn het tweede tot en met vierde lid van 
overeenkomstige toepassing.  
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VOS/ABB in kort bestek 
 
 
Deze brochure is de eerste in een nieuwe reeks van 
VOS/ABB, werkgeversvereniging voor openbare en 
algemeen toegankelijke scholen.  
VOS/ABB is een jonge vereniging, opgericht in 1998 en 
uitgegroeid tot één van de grootste 
werkgeversorganisaties in het onderwijs. Zij staat voor 
waarden die al decennialang een belangrijke rol spelen 
in het onderwijsbeleid. Want de scholen van VOS/ABB 
zijn scholen voor alle kinderen, arm en rijk, wit en zwart. 
VOS/ABB kleurt die traditie eigentijds in, bijvoorbeeld 
met een pleidooi voor meer autonomie in de school en 
decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden, maar 
evenzeer met een pleidooi voor onderwijs dat als 
maatschappelijke opdracht wordt gezien. Een school 
staat immers niet in een niemandsland. De 
schoolomgeving dient ook een rol te spelen, of dat nu 
gaat door middel van het bestuur, door samenwerking 
met derden of door overleg met de gemeenten. 
Die beide inkleuringen – een school voor alle kinderen en 
onderwijs als maatschappelijke opdracht – bepalen het 
handelen van de vereniging. Voor het bureau van 
VOS/ABB zijn de leden daarbij maatgevend. VOS/ABB is 
nadrukkelijk een organisatie voor bestuur én 
management. Bestuurders én schoolleiders bepalen het 
beleid, dat door het bureau wordt uitgedragen en als 
leidraad dient voor de opstelling van VOS/ABB. De 
vereniging behartigt de belangen van haar leden aan vele 
overlegtafels en in minder formele ontmoetingen met 
anderen die het onderwijsbeleid vormgeven.  
De tweede belangrijke pijler van VOS/ABB is de 
dienstverlening. 
Zowel voor primair als voor voortgezet onderwijs is er de 
tweewekelijkse nieuwsbrief, die de ontwikkelingen in het 
onderwijsbeleid op de voet volgt. Sneller nog informeert 
VOS/ABB de leden via www.vosabb.nl. Ook is er het 
maandblad Over Onderwijs. 
De dienstverlening omvat meer. De Toolbox, met 
rekenprogramma’s voor schoolleiders, voorziet in een 
behoefte en dat geldt ook voor de VOS/ABB-katernen 
met praktische informatie. Het lidmaatschap van 
VOS/ABB kost in het jaar 2001 ƒ6,70 per leerling, en 
staat open voor alle besturen die de doelstelling van de 
vereniging onderschrijven. 
 

 
Contractdienstverlening 2000-2001 
rond bestuur en management 
 
Voor schoolbesturen en managers die met bijzondere 
vraagstukken worden geconfronteerd, heeft VOS/ABB 
aanvullend dienstverleningsaanbod. De aanvullende 
dienstverlening ligt in het verlengde van de activiteiten 
van VOS/ABB als werkgeversorganisatie en 
ledenorganisatie. De wisselwerking tussen extra 
dienstverlening en de reguliere activiteiten levert een 
meerwaarde op. Hierdoor is VOS/ABB in staat, aan leden 
en niet-leden, hoogwaardige producten te leveren tegen 
aantrekkelijke tarieven.  
Hierbij treft u een selectie aan van VOS/ABB-producten 
die betrekking hebben op bestuurlijke processen als 
verzelfstandiging van het openbaar schoolbestuur, fusie 
en bestuurlijke schaalvergroting. 
 
Haalbaarheidsonderzoek 
Advisering over de haalbaarheid van verzelfstandiging, 
bestuurlijke fusie, scholenfusie of bovenschoolse 
directievoering. Afhankelijk van de vraag heeft deze 
haalbaarheidstoetsing betrekking op het draagvlak bij de 
direct betrokkenen, de juridische mogelijkheden en 
financiële haalbaarheid. 
 
Juridisch advies 
Verzelfstandiging van het openbaar schoolbestuur heeft 
ook een juridisch facet, zoals het opstellen en toetsen 
van verordeningen, statuten, reglementen  en 
overeenkomsten, de arbeidsvoorwaardelijke aspecten 
rond benoeming en het overleg met de vakorganisaties. 
 
 
Organisatieadvies 
Advies over de optimale inrichting van de organisatie, de 
verhouding tussen bestuur en management en de taken 
van de ondersteuning. Hierbij horen het ontwikkelen van 
een bestuursvisie en de ontwikkeling van een 
beleidsplan.  
 
 
Procesbegeleiding 
Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het plannen, 
het in gang zetten en het in gang houden van 
veranderingsprocessen. Deze procesbegeleiding behelst 
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in het algemeen de aanwezigheid van de adviseur op 
cruciale  momenten in het proces en advisering over 
vervolgstappen.  
 
 
Financiële ontvlechting 
Eén van de lastigste onderdelen van een 
verzelfstandigingsproces is het maken van afspraken 
over de voorwaarden waaronder de verzelfstandiging kan 
plaatshebben. Dit geldt zowel voor het nieuwe bestuur 
als voor de overdragende gemeente. VOS/ABB heeft 
hiervoor een instrument ontwikkeld, dat houvast biedt bij 
de onderhandelingen over de 'bruidschat'. 
 
 
Het samenwerkingsbestuur 
VOS/ABB heeft in het afgelopen jaar een analyse 
gemaakt van alle facetten van het samen-
werkingsbestuur, zoals uit deze brochure blijkt. Deze 
stelt ons in staat u te ondersteunen bij de vorming van 
een samenwerkingsbestuur. 
 
 
De bestuurlijke organisatie van onderwijsinhoudelijke 
processen 
Hierbij kan worden gedacht aan: 
 
• de bestuurlijk-juridische vormgeving van 

samenwerkingsverbanden VO/VSO  door het 
opstellen van een samenwerkingsovereenkomst of 
de oprichting van een centrale dienst; 

• het maken van samenwerkingsovereenkomsten 
tussen besturen over het verzorgen van 
onderwijstaken; 

• de bestuurlijk-juridische regeling van de centrale 
opvang van anderstalige leerlingen; 

• bestuurlijk-juridische advisering bij het vormgeven 
van een 'brede school'. 

 
 
Maatwerkcursus voor nieuwe bestuurders 
Deze maatwerkcursus voor nieuwe bestuurders en 
managers in het primair en voortgezet onderwijs wordt 

op locatie verzorgd op twee avonden. In de cursus 
behandelen wij een aantal thema's. De nadruk ligt echter 
op de verhouding tussen bestuur en management en de 
daarbij behorende taakverdeling 
 
 
Schijf van vijf 
Juristen van VOS/ABB hebben een bijzondere vorm van 
juridische ondersteuning ontwikkeld voor besturen en 
directies: de juridische scan. De scan werpt een blik op 
de Schijf van Vijf, vijf juridische documenten die als 
basis van uw bestuurlijke organisatie kunnen worden 
beschouwd. Bezien wordt of uw documenten voldoen 
aan de wettelijke vereisten. 
  
De volgende stukken worden beoordeeld:  
• verordening bestuurscommissie, 

gemeenschappelijke regeling of stichtingsstatuten 
• directiestatuut 
• medezeggenschapsreglement 
• de regeling met betrekking tot de 

bezwaarschriftprocedure (indien van toepassing) / 
de wijze waarop belanghebbenden worden gewezen 
op de openstaande beroepsgang (indien van 
toepassing) 

• de akte van aanstelling resp. de akte van benoeming 
 
Het laten verrichten van een juridische scan kost voor 
leden ƒ900,- (408,40 € en voor niet-leden ƒ1250,- 
567,22 € (exclusief BTW). 
 
 
Decentraal georganiseerd overleg met de vakcentrales 
(DGO) 
De raamovereenkomst primair onderwijs en de CAO 
voortgezet onderwijs bepalen dat in een aantal gevallen 
decentraal georganiseerd overleg moet worden gevoerd 
over rechtspositionele gevolgen van beleidskeuzes 
omtrent functiedifferentiatie, beloningsbeleid en 
reorganisaties met personele gevolgen. VOS/ABB heeft 
deskundigen in dienst die u hierbij kunnen 
ondersteunen.  
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Richting geven aan het samenwerkingsbestuur 
 
 
 
Het samenwerkingsbestuur kan een oplossing zijn voor uiteenlopende problemen in het onderwijs, of 
het nu gaat, om verhoging van de onderwijskwaliteit, behoud van het aanbod of borging van het 
openbaar onderwijs. 
Deze VOS/ABB-brochure handelt over het samenwerkingsbestuur. Zij is bedoeld voor het bestuur en 
management, van welke signatuur dan ook, dat snel wil achterhalen of het samenwerkingsbestuur 
een oplossing biedt. De brochure biedt ook gedegen informatie voor degenen die al tot deze nieuwe 
bestuursvorm hebben besloten. Zij biedt een handreiking bij het richting  geven aan het 
samenwerkingsbestuur. Zaken als identiteit, het  garanderen van openbaar onderwijs en de 
benoeming van personeel komen onder meer ter sprake  
De hoofdlijnen van het samenwerkingsbestuur komen ter sprake, zoals de bewaking van het 
openbare karakter van de openbare school, en het benoemen van personeel bij het 
samenwerkingsbestuur. Evenzeer komt de wet-en regelgeving aan de orde. Aan de hand van 
voorbeeldstatuten en keuzemodellen kan het samenwerkingsbestuur-in–spe nagaan waar de 
beleidsruimte zit en welke besluiten het bestuur op welk moment moet nemen. 
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