
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Statutenwijziging Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia 
BBV nr: 2014/330264 

 

1. Inleiding 

Het Stedelijk gymnasium is een openbare school in Haarlem. In 2002 is het bevoegd gezag 

over deze openbare school overgedragen aan de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia 

(OSZG). OSZG is een samenwerkingsstichting, als bedoeld in artikel 53c van de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs en heeft het bevoegd gezag over de volgende openbare en bijzondere 

scholen: 

- het Barleus Gymnasium Amsterdan (openbaar) 

- het Vossius Gymnasium Amsterdam (openbaar) 

- het Stedelijk Gymnasium Haarlem (openbaar) 

- het Gymnasium Felisenum Velsen (openbaar) 

- het Stedelijk Gymnasium ’s-Hertogenbosch (openbaar) 

- het Gymnasium Bernrode Heeswijk-Dinther (katholiek). 

 

De Raad van Toezicht is voornemens de statuten van de stichting in technische zin te 

wijzigen.   

De gemeenteraad is bevoegd om de statutenwijziging goed te keuren, waarbij deze 

goedkeuring slechts kan worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid in 

het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft (artikel 21, lid 1 

WVO). 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 In te stemmen met de statutenwijziging van de Onderwijsstichting Zelfstandige 

Gymnasia 

 

3. Beoogd resultaat 

Een bestuur, waarvan de leden de rectoren zijn en onder toezicht van de Raad van Toezicht 

vallen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 

 

4. Argumenten 

 

De statuten worden in technisch zin gewijzigd. 

OSZG heeft een bestuursmodel, waarbij de bestuursfunctie door een bezoldigd bestuurder en 

het intern toezicht door een Raad van Toezicht wordt uitgeoefend. De rectoren van de 

aangesloten scholen vormen samen het rectorenconvent met een beperkte bevoegdheid. Op 1 

juni 2011 heeft de gemeenteraad hieraan goedkeuring verleend (kenmerk: 2011/75848). 

De door de gemeenteraad goedgekeurde statuten op 1 juni 2011 worden in technische zin 

gewijzigd. Gebleken is dat de functie van directeur-bestuurder in het bestuur van de Stichting 

als een niet-noodzakelijke extra bestuurslaag in de scheiding tussen bestuur en toezicht door 

het landelijk georganiseerde OSZG is ervaren. OSZG is daarom voornemens een bestuur te 

vormen dat bestaat uit de rectoren van genoemde scholen en direct onder toezicht van de 

Raad van Toezicht zal vallen. 

Het voorliggende concept van de statutenwijziging bevat, naast de – technische- overdracht 

van de bestaande bevoegdheden van de directeur-bestuurder aan een bestuur dat is 

samengesteld uit de rectoren van de aangesloten gymnasia, verder geen inhoudelijke 

wijziging. 
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Gemeente behoudt externe toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs 

De gemeente behoudt de externe toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs en hiermee 

de bevoegdheden die met dit toezicht samenhangen, conform WVO en art. 18 van de 

conceptakte van de statuten. 

Vanuit deze bevoegdheid is overleg tussen juridische zaken van de gemeente en  notaris van 

Grafhorst geweest. Resultaat van dit overleg is dat de concept akte op enkele tekstuele 

aanpassingen na, niet is gewijzigd. Deze geactualiseerde concept-akte ligt ter goedkeuring 

voor. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

Het Stedelijk Gymnasium verzorgt openbaar gymnasiaal onderwijs in Haarlem. De gemeente 

behoudt haar extern toezichthoudende rol, zoals beschreven. 

 

7. Bijlagen 

- Aanbiedingsbrief van notaris van Grafhorst namens RvT OSZG dd. 29 mei 2014 en 
6 oktober 2014. 
- De huidige statuten van OSZG 

- De conceptakte van statutenwijziging OSZG 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 In te stemmen met de statutenwijziging van de Onderwijsstichting Zelfstandige 

Gymnasia 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


