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1 Onderzoeksverantwoording 

1.1 / Aanleiding 

De aanleiding voor dit onderzoek is de motie ‘Onderzoek gevolgen verzelfstandiging Voortgezet Openbaar 

Onderwijs’ (door de raad aangenomen op 1 november 2012). Vanuit de raad heeft een 

voorbereidingscommissie een eerste inventarisatie gemaakt en de onderzoeksafbakening en de 

onderzoeksvragen bepaald. Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad formeel besloten de 

rekenkamercommissie te vragen dit onderzoek uit te voeren.  

 

In overleg met de voorbereidingscommissie heeft de rekenkamercommissie een plan van aanpak opgesteld 

en is besloten het onderzoek op te knippen in twee delen:  

/ een deel dat betrekking heeft op de toepassing van de bruidsschatregeling (en het om niet overdragen 

van een pand aan de Gedempte Oude Gracht); 

/ een deel dat betrekking heeft op de inrichting en het functioneren van de governance structuur.  

Belangrijke reden voor deze knip is dat de raad ten aanzien van de toepassing van de bruidsschat graag op 

zo kort mogelijke termijn meer duidelijkheid krijgt. Voor het eerste gedeelte van het onderzoek heeft de 

rekenkamercommissie Leeuwendaal-VOS/ABB benaderd, voor het tweede gedeelte van dit onderzoek heeft 

de rekenkamercommissie Necker van Naem benaderd.  

1.2 / Vraagstelling 

Voor het gedeelte van het onderzoek over de governance-structuur heeft de rekenkamercommissie de 

volgende centrale vraag geformuleerd:  

Welke overwegingen en aannames zijn gehanteerd in het proces van verzelfstandiging die hebben geleid 

tot de gekozen governance-structuur en biedt die structuur de raad voldoende handvatten om de kwaliteit 

van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Haarlem te garanderen? Zo neen, zijn er 

mogelijkheden om de samenwerkingsvoorwaarden aan te passen? 

 

Deze centrale vraag is uitgesplitst in zeven deelvragen. De onderzoekers  hebben deze vervolgens 

ondergebracht in drie categorieën:  

/ Besluitvormingsproces inrichting governance-structuur en betrokkenheid raad 

/ Functioneren governance-structuur 

/ Inventarisatie governance-structuur in andere gemeenten 

 

Besluitvormingsproces inrichting governance-structuur en betrokkenheid raad 

1. Op grond van welke wet- en regelgeving en aan de hand van welke uitgangspunten is er besloten over 

de vorm van de verzelfstandiging (met name de governance-structuur), en zijn deze uitgangspunten 

geconfronteerd met informatie en adviezen van deskundigen alsook met vergelijkbare gemeentelijke 

verzelfstandigingsprocessen en de werking ervan? 

 

2. Is de raad voldoende in staat gesteld de besluitvorming te toetsen en daarin zijn wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken? 
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3. Is alle benodigde en beschikbare informatie adequaat en tijdig aan de raad verstrekt? 

 

Functioneren governance-structuur 

4. Hoe functioneert de governance-structuur (bezien in het licht van onder andere de sluiting van het 

Teyler College)? Welke mogelijkheden hebben de raad dan wel het college na de verzelfstandiging om 

te sturen op de (kwaliteit) van het openbaar voortgezet onderwijs? 

5. Hoe is de kwaliteit van het toezicht door het college van B&W respectievelijk de gemeenteraad? 

 

Inventarisatie governance-structuur in andere gemeenten  

6. Zijn er ten aanzien van de sturing van het openbaar voortgezet onderwijs gemeentelijke voorbeelden die 

beter aansluiten bij de gewenste positie van de gemeenteraad? 

7. Welke mogelijkheden zijn er om wijzigingen door te (kunnen) voeren in de bevoegdheidsverdeling 

tussen gemeenteraad, college van B&W en stichtingsbestuur? 

 

De onderzoekers hechten eraan hierbij op te merken dat - gegeven het plan van aanpak zoals opgesteld 

door de rekenkamercommissie en de door de raad aangenomen motie - het onderhavige onderzoek geen 

onderzoek betreft naar:  

/ het instellen en functioneren van de bestuurscommissie OVO (voorloper van Stichting OVO en Stichting 

Dunamare); 

/ de kwaliteit van de onderwijshuisvesting, VMBO vernieuwt en (de investering in) twee nieuwe scholen; 

/ het gemeentelijk onderwijsbeleid. 

1.3 / Onderzoeksuitvoering 

Nadat op 22 maart 2013 een startgesprek plaatsvond met de voorbereidingscommissie vanuit de raad, 

hebben de onderzoekers in de periode maart tot en met mei 2013 interviews gehouden en documenten 

geanalyseerd. Een overzicht van de voor dit onderzoek gebruikte documenten is tezamen met de lijst 

geïnterviewden opgenomen in bijlage 3. De onderzoekers stellen hierbij overigens vast dat de archivering 

van stukken met betrekking tot de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs niet op orde is. 

De ambtelijke organisatie heeft een aantal cruciale stukken als aktes van oprichting moeten opvragen bij de 

notaris, omdat deze in het eigen archief ontbraken. Van een aantal belangrijke stukken is bovendien niet 

meer vast te stellen in hoeverre relevante bijlagen nu wel of niet voor de raad ter inzage hebben gelegen. Dit 

heeft de reconstructie van het besluitvormingsproces bemoeilijkt. De onderzoekers beschouwen dit als een 

belangrijk punt van aandacht, dat alle betrokkenen zich mogen aanrekenen.  

 

Op basis van de bevindingen uit de dossierstudie en interviews hebben de onderzoekers een 

conceptrapport opgesteld. Dit betrof een Nota van Bevindingen. Op 3 juli 2013 is deze voorgelegd aan de 

rekenkamercommissie. In augustus 2013 zijn de ambtelijke organisatie en stichting Dunamare in de 

gelegenheid gesteld om de rapportage te controleren op feitelijke juistheid.  

1.4 / Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 geven de onderzoekers een verantwoording voor de wijze waarop het onderzoek is 

uitgevoerd. In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van het besluitvormingsproces. In hoofdstuk 3 gaan de 



 

 Rkc Haarlem / Inrichting en functioneren governance-structuur Openbaar Voortgezet Onderwijs 3 

onderzoekers nader in op de inrichting en het functioneren van de governance structuur. De conclusies treft 

u aan in de overkoepelende oplegnotitie van de rekenkamercommissie.  
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2  Beantwoording onderzoeksvragen 
Hieronder beantwoorden wij de deelvragen die de rekenkamercommissie bij dit onderzoek heeft gesteld. We 

doen dit steeds geclusterd, per categorie.  

 

Besluitvormingsproces inrichting governance-structuur en betrokkenheid raad 

Deelvragen 1 en 2 

1. Op grond van welke wet- en regelgeving en aan de hand van welke uitgangspunten is er besloten over 

de vorm van de verzelfstandiging (met name de governance structuur), en zijn deze uitgangspunten 

geconfronteerd met informatie en adviezen van deskundigen alsook met vergelijkbare gemeentelijke 

verzelfstandigingsprocessen en de werking ervan? 

2. Is de raad voldoende in staat gesteld de besluitvorming te toetsen en daarin zijn wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken? 

 

Beantwoording 

 In de verzelfstandiging van het OVO in Haarlem (2006/2007) waren aanleiding en doel (verbeteren 

onderwijshuisvesting en kwaliteit VMBO) leidend en was de vorm (de governance-structuur) volgend. 

De kwaliteitsimpuls in het VMBO vroeg als het ware ‘vanzelf’ om een samenwerkingsbestuur (en ‘dus’ 

om een verzelfstandigde stichting).  

 Dit betekent dat de gemeenteraad niet afzonderlijk en principieel heeft stil gestaan bij voor- en nadelen 

van de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs en de vorm waarin werd 

verzelfstandigd, noch bij de fusie (c.q. schaalvergroting). De raad heeft vanzelfsprekend wel zelf tot 

verzelfstandiging en schaalvergroting besloten, maar heeft bijvoorbeeld geen alternatieve vormen 

afgewogen waarin aan de onderwijshuisvesting en het VMBO een kwaliteitsimpuls gegeven kon 

worden. 

 De inhoudelijke argumenten en overwegingen om te fuseren, kwamen pas laat in het proces formeel 

aan de orde, namelijk in het raadsstuk dat in maart 2007 voorligt (als de bekrachtiging van de 

besturenfusie aan de orde is). Dit terwijl de verzelfstandiging in februari 2006 al gepresenteerd werd als 

opmaat tot fusie. In dat voorstel ontbreken echter de inhoudelijke argumenten waarom een fusie nodig 

zou zijn. Op het moment dat die argumenten wél voorliggen (in maart 2007) ligt het niet voor de hand 

dat de raad nog afzonderlijk en principieel stil zou staan bij de vorm. De fusie tot Dunamare is dan 

immers reeds aan extern gecommuniceerd en de voorlopige RvT heeft in december 2006 de twee 

leden van het CvB benoemd.  

 Het bovenstaande betekent dat de gemeenteraad op hoofdlijnen en juist is geïnformeerd. Over de 

voor- en nadelen van de gekozen governance-structuur had de raad weliswaar meer informatie kunnen 

ontvangen, maar ook kunnen en moeten vragen. Het dictum van besluit dat de raad heeft genomen 

(Het bestuur van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs die ressorteren onder het bevoegd 

gezag van de  bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs Haarlem, per 1augustus 2006 over 

te dragen aan een overeenkomstig de voorgelegde statuten op te richten stichting 

samenwerkingsbestuur) impliceert dat de raad de statuten van de op te richten stichting kende.
1
  

 Uit het onderzoek blijkt niet dat in de besluitvorming een confrontatie met informatie en adviezen van 

deskundigen dan wel met praktijken uit vergelijkbare gemeenten heeft plaatsgevonden.  

                                                        

1
 De rekenkamercommissie heeft dit niet zelf kunnen vaststellen, omdat de bijlage bij het raadsbesluit (de statuten van Stichting 

OVO) niet met het besluit zijn gearchiveerd.  

Opmerking [EW1]: @Jane: Deze 
haal ik er nu uit, zodat de rkc op eigen 
titel, in de overkoepelende notitie, een 
motivering kan geven op de wijze 
waarop ze ingaat op beide vragen 
(bijvoorbeeld door verwijzing naar de 
tabel met vormen). 
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 Ook stelt de rekenkamercommissie vast dat de beschikbare informatie niet altijd in samenhang wordt 

bezien, en het op sommige momenten lang duurt voordat informatie, die door Dunamare al wel is 

aangeleverd, in het college besproken wordt en met de raad gedeeld. Zo is de overdrachtsbalans 

reeds op 24 januari 2007 in het bezit van de gemeente, maar wordt deze pas op 10 april 2007 in het 

college en vervolgens op 24 mei 2007 in de raad vastgesteld. De raad heeft dan inmiddels al wel over 

de besturenfusie besloten (dat gebeurde op 15 maart 2007). Bij dat besluit ontbreekt een overzicht van 

wat wordt overgedragen van stichting OVO naar Dunamare. Overigens heeft dit voor de raad ook geen 

aanleiding gevormd hierover aanvullende vragen te stellen alvorens over te gaan tot de overdracht van 

stemmen met “het overdragen van de scholen en bezittingen van de stichting Organisatie Voortgezet 

Onderwijs aan de Stichting Dunamare, inclusief alle gebouwen, terreinen, voorzieningen en reserves”.  

 Overigens stelt de rekenkamercommissie vast dat er voor de verzelfstandiging van het openbaar 

voortgezet onderwijs geen projectstructuur is ingericht, waarin over onder meer governance gesproken 

had kunnen worden en het besluitvormingsproces had kunnen worden voorbereid.  

 

Functioneren governance-structuur 

Deelvragen 3 en 4 

3. Hoe functioneert de governance structuur (bezien in het licht van onder andere de sluiting van het 

Teyler college)? Welke mogelijkheden hebben de raad dan wel het college na de verzelfstandiging om 

te sturen op de (kwaliteit) van het openbaar voortgezet onderwijs? 

4. Hoe is de kwaliteit van het toezicht door het college van B&W respectievelijk de gemeenteraad? 

 

Beantwoording 

 In de gekozen governance-structuur kan het college sturen op het onderwijs door het gesprek dat 

tussen Dunamare en gemeente plaats vindt rondom begroting en rekening. Hoewel hij het toezicht 

gemandateerd heeft aan het college, controleert ook de gemeenteraad in de praktijk via begroting en 

rekening. 

 In de praktijk is de kwaliteit van het toezicht onvoldoende. Dit met name waar het de timing van 

aanleveren en bespreken van begroting en rekening van Dunamare betreft: 

o Dunamare is niet altijd op tijd met aanleveren van stukken 

o Wat het college met deze stukken doet, is onduidelijk – agenda’s en verslagen van overleg 

tussen Dunamare en college ontbreken, evenals enkele B&W-besluiten (bijvoorbeeld 

rondom de vertraging over de begroting die optreedt in het voorjaar van 2011)  

o Verwachtingen van de raad stroken niet met de afgesproken taakverdeling tussen raad en 

B&W (de raad heeft het toezicht gemandateerd aan het college, maar vervult in de praktijk 

een toezichthoudende rol) 

o Het toezicht dat het college voert op Dunamare lijkt ambtelijk niet of onvoldoende belegd. 

Onduidelijk is hoe monitoring van de stukkenstroom vanuit Dunamare nu verloopt en ook 

hoe bestuurlijke bespreking van stukken ambtelijk wordt voorbereid (zo is op het moment 

van onderzoek ambtelijk de status van zowel het jaarverslag 2012 als die van de begroting 

2013 onbekend)
2
 

 De kwaliteit van het huidige toezicht op Dunamare roept vragen op over de manier waarop het toezicht 

op andere schoolbesturen in Haarlem geregeld is en in hoeverre hierin onder de huidige 

omstandigheden sprake is, of kan zijn, van een bewust door de gemeente gecreëerd ‘level playing 

                                                        

2
 De status van de begroting 2013 is overigens wel bekend bij Dunamare. Uit stukken van Dunamare blijkt dat de begroting 2013 

door het college is goedgekeurd op 21 augustus 2012.  
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field’ (een gelijke benadering) waar het gaat om de governance van de verschillende schoolbesturen. 

Dit terwijl een dergelijk gelijk speelveld één van de belangrijke winstpunten van een verzelfstandigd 

(openbaar) onderwijs zou zijn. 

 De sluiting van het Teyler college heeft ten principale geen relatie met de gekozen governance-

structuur.
 3
 Conform de afgesproken governance structuur behoort het tot de bevoegdheid van stichting 

Dunamare te besluiten over de sluiting van een dislocatie van een school. Gelet op de betrokkenheid 

van de gemeente bij de oprichting van het Teyler college (het Teyler college is mede op initiatief van de 

gemeente opgericht)  en de maatschappelijke impact die gemoeid is met de sluiting van een school, 

constateert de rekenkamercommissie ook dat de raad niet op de juiste wijze is betrokken. Ambtelijk en 

bestuurlijk is er naar zeggen van betrokkenen
4
 veelvuldig contact geweest over de situatie bij het 

Teyler college. Het college informeert de raad echter pas over de sluiting nadat Dunamare het besluit 

heeft genomen het Teyler college te sluiten. Gelet op de maatschappelijke impact van een sluiting, was 

het passend geweest de raad eerder te betrekken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

3
 De rekenkamercommissie hecht er op dit punt aan om op te merken dat het onderzoek zich ook ten aanzien van de casus 

Teyler tot de governance beperkt. De rekenkamercommissie heeft in dit onderzoek noch ‘VMBO vernieuwt’ noch de 

ontwikkelingen rond het Stadshart Schalkwijk onderzocht. Ook heeft de rekenkamercommissie door de gekozen 

onderzoekperiode geen onderzoek gedaan naar de redenen (en evt. politieke druk) die aan het starten met Teyler ten grondslag 

lagen.     

4
 Nota bene: ook hiervoor geldt dat de rekenkamercommissie dit niet heeft kunnen vaststellen, omdat noch de overlegstructuur, 

noch de agenda’s en verslagen van overleg tussen gemeente en Dunamare en de ambtelijke voorbereiding hiervan, niet zijn 

vastgelegd.  
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3 Besluitvormingsproces 
In dit hoofdstuk wordt het besluitvormingsproces met betrekking tot de verzelfstandiging van het openbaar 

voortgezet onderwijs geschetst. De inrichting van de governance-structuur zal aan bod komen in hoofdstuk 

2. De rekenkamercommissie Haarlem heeft de onderzoeksperiode van dit onderzoek afgebakend van het 

moment van de start van de verzelfstandiging in 2006 tot en met 2012. Het besluitvormingsproces, zoals dat 

in dit hoofdstuk wordt gereconstrueerd, begint dan ook met de besluitvorming begin 2006. Om het verloop 

van de verzelfstandiging van het openbaar voorgezet onderwijs te kunnen plaatsen en beoordelen, is het 

van belang ook de context en voorgeschiedenis te kennen. Vandaar dat dit hoofdstuk start met een 

paragraaf ‘wat vooraf ging’. De ontwikkelingen zoals daarin geschetst vallen buiten de scope van het 

onderzoek (dat wil zeggen dat er geen documentstudie naar is verricht), maar zijn door alle geïnterviewden 

genoemd en worden door de onderzoekers relevant geacht om het verloop van verzelfstandiging te kunnen 

plaatsen en beoordelen.   

3.1 / Wat vooraf ging  

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting  

De situatie omtrent de staat van de onderwijshuisvesting is in het voortgezet onderwijs van grote invloed 

geweest op het verloop van de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs. Ten aanzien van 

de onderwijshuisvesting is het volgende van belang:  

/ Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Op het moment dat die mogelijkheid zich in 1997 

voordeed, heeft de gemeente Haarlem ervoor gekozen de huisvestingsgelden, die het Rijk beschikbaar 

stelt, door te decentraliseren aan de schoolbesturen. Het is daarmee niet langer de gemeente die 

verantwoordelijk was voor de (staat van) de onderwijshuisvesting, maar de schoolbesturen zelf. Haarlem 

is één van de weinige gemeenten in Nederland geweest die deze huisvestingsgelden heeft door-

gedecentraliseerd. In interviews werd aangegeven dat toen een contract is gesloten voor een periode 

van tien jaar.  

/ Het onderwijsveld, de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, in Haarlem kende relatief veel 

éénpitters (schoolbesturen met verantwoordelijkheid voor slechts één school). Het is vermoedelijk mede 

daarom geweest dat de huisvestingsgelden nog bij de gemeente werden beheerd. Dat die gelden bij de 

gemeente beheerd werden, is van belang omdat het tot gevolg had dat er een rentepercentage van 7% 

van toepassing was waar schoolbesturen gebruik van konden maken. Mede als gevolg van dit hoge 

rentepercentage werd door schoolbesturen relatief weinig van de beschikbare middelen uitgegeven, zo 

geven geïnterviewden aan. In de praktijk werd de rente gebruikt voor het afdekken van 

exploitatietekorten en ontstond er een achterstand op het gebied van (onderhoud van) 

onderwijshuisvesting.  

/ Over de onderwijshuisvesting bestond veel onvrede, zowel bij gemeente als bij schoolbesturen. 

Geïnterviewden geven aan dat er nauwelijks sprake was van enige regie en dat de staat van de 

onderwijshuisvesting slecht was; veel scholen waren gehuisvest in noodlokalen. Met name bij een aantal 

VMBO-scholen was de staat van de huisvesting zeer slecht. Zowel bij schoolbesturen als bij de 

gemeente bestond een grote behoefte en wens dit aan te pakken.  

/ Dat in 1997 voor de doordecentralisatie van de huisvestingsgelden een contract is gesloten van tien jaar, 

betekent dat (in aanloop naar) 2007 de inzet van de huisvestingsgelden heroverwogen kan worden.  

 

Functioneren bestuurscommissies 
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Een tweede ontwikkeling die later van invloed zal zijn op de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet 

onderwijs, is het functioneren van de bestuurscommissies.  

/ In 2002 heeft de gemeente Haarlem bij raadsbesluit besloten het bevoegd gezag voor het openbaar 

voortgezet onderwijs over te dragen aan een bestuurscommissie ex artikel 83 van de gemeentewet.  

/ Haarlem kende de bijzondere situatie dat er twee bestuurscommissies bestonden. Eén daarvan was de 

bestuurscommissie van het Linnaeus College. In interviews is aangegeven dat deze bestuurscommissie 

niet goed functioneerde.
5
 Hoewel het een bestuurscommissie van de raad betrof, had de gemeente in de 

praktijk volstrekt geen zeggenschap. Hierop heeft de gemeente een proces in gang gezet waarbij 

uiteindelijk de gemeenteraad deze bestuurscommissie heeft opgeheven. Ze is opgegaan in de Stichting 

OVO.  

Aanpak onderwijshuisvesting en ‘VMBO vernieuwt’  

De slechte staat van de onderwijshuisvesting en ook het aflopen van het tienjarig contract voor de 

doordecentralisatie van de huisvestingsgelden, vormt voor de toenmalig wethouder aanleiding een oplossing 

te gaan zoeken voor de problemen rondom de onderwijshuisvesting. Die oplossing werd onder meer 

gevonden in:  

/ Vanuit de gemeente weer nadrukkelijker gaan sturen op de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Hiervoor 

is een strategisch huisvestingsplan opgesteld. Voor die tijd bestond een dergelijk plan niet, zo geven 

geïnterviewden aan.  

/ Om uitvoering te kunnen geven aan een strategisch huisvestingsplan, moeten ook de middelen worden 

samengebracht. In overleg met de schoolbesturen worden alle huisvestingspotjes (de 

huisvestingsgelden die de afzonderlijke schoolbesturen bij de gemeente in beheer hadden) 

samengevoegd en weer terug gebracht bij de gemeente. Onderwijshuisvesting komt vervolgens ook 

weer nadrukkelijk op de agenda in het op-overeenstemming-gericht-overleg.
6
  

Geïnterviewden geven aan dat een gevolg van deze ontwikkelingen is dat onderwijshuisvesting ook weer 

nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda komt, zowel voor de ambtelijke organisatie en het college, als 

voor de raad. Voor die tijd was er weinig ambtelijke en bestuurlijke aandacht voor onderwijshuisvesting. 

 

Daarnaast gaat de toenmalige wethouder zich in die periode ook nadrukkelijk inspannen voor de versterking 

van (de positie van) het VMBO, het zogenoemde ‘VMBO-vernieuwd’. Dit resulteert in plannen voor de 

realisatie van twee nieuwe VMBO-scholen, één school in Haarlem Oost en één in Haarlem West. Voor de 

realisatie van de twee nieuwe scholen stelt de raad in 2004 in totaal 18 miljoen euro beschikbaar.
7
 Ook 

betrokken schoolbesturen dragen middelen bij.  

Om de ambities voor twee grote VMBO-scholen te realiseren, wordt een krachtig schoolbestuur nodig 

geacht en is fusie van een aantal (onderdelen van) bestaande scholen nodig. Dit betekent tevens een fusie 

van bestaande schoolbesturen. Omdat het een fusie van zowel openbare scholen als het bijzonder 

onderwijs betreft, is het nodig een stichting samenwerkingsbestuur op te richten (dit omdat deze rechtsvorm 

                                                        

5
 Nota bene: het functioneren van de bestuurscommissie Linnaeus College, maakte geen deel uit van het onderzoek en de 

onderzoekers vellen hierover ook geen oordeel. De onderzoekers hebbengeen stukken hierover geraadpleegd, noch hebben zij 

gesproken met leden van de voormalige bestuurscommissie van het Linnaeus College. Omdat het functioneren door 

verschillende geïnterviewden is genoemd als één van de aanleidingen voor de latere verzelfstandiging, is die constatering door 

geïnterviewden hier echter wel opgenomen.  

6
 Gemeenten voeren in het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen 

overleg, voordat de gemeenteraad besluiten neemt.  

7
 Zo blijkt uit het raadsstuk Versterking regie op ontwikkeling VMBO, d.d. 3 mei 2005, raadsbesluit d.d. 18 mei 2005.  
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het mogelijk maakt dat zowel openbaar als bijzonder onderwijs onder één bestuur gebracht worden. Zie ook 

paragraaf 2.1).  

Dit betekent echter wel dat het openbaar voortgezet onderwijs verzelfstandigd zal moeten worden en dat 

bevoegdheden overgedragen moeten worden van de bestuurscommissie naar de stichting 

samenwerkingsbestuur.  

De ambities om te komen tot twee grote VMBO-scholen, sluiten bovendien aan bij een ontwikkeling die in de 

regio gaande is met betrekking tot regionale samenwerking: de stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs 

Haarlem (Stichting OVO), de stichting Noordzee Onderwijsgroep (NOG) en de samenwerkingsstichting 

Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer en Kennemerland inventariseren de mogelijkheden tot 

samenwerken en het aangaan van een besturenfusie.  

 

De gemeenteraad wordt bij de planvorming van de twee nieuwe scholen en de bestuurlijke ontwikkelingen 

betrokken. Zo gaat de raad op 18 mei 2005 akkoord met opheffing van de bestuurscommissie Linnaeus 

College.
8
 En gaat de raad op 30 november 2005 akkoord met het uitwerken van de definitie en ontwerpfase 

van de twee nieuwe scholen en stelt hiervoor een krediet beschikbaar van € 660.000.
9
  

3.2 / Verzelfstandiging openbaar voortgezet onderwijs (per 1 augustus 2006) 

Totstandkoming verzelfstandiging  

De verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs vindt als gezegd plaats in de context van de 

kwaliteitsimpuls die nodig is voor de onderwijshuisvesting en ‘VMBO vernieuwt’. Voor dat laatste wordt een 

projectstructuur opgezet, waarbij zowel gemeente als onderwijsveld zitting hebben in een bestuurlijke 

stuurgroep. De wethouder vertegenwoordigde de gemeente, namens het onderwijsveld had in ieder geval 

de directeur van stichting OVO (en diens rechtsopvolgers) zitting in de stuurgroep. Ambtelijk zijn het 

gemeentelijk grondbedrijf en het projectmanagementbureau trekker van het project, zo geven 

geïnterviewden aan. De afdeling onderwijs treedt op als adviseur. Voor de verzelfstandiging van het 

openbaar voortgezet onderwijs wordt - anders dan bij de verzelfstandiging van het primair onderwijs - geen 

afzonderlijke projectstructuur opgezet.
10

  

 

Stukken over de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs ontbreken. Als gevolg daarvan is 

niet vast te stellen op welke wijze de verzelfstandiging precies is vormgegeven en wie er bij de 

totstandkoming betrokken zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de nieuwe governance-

structuur. Reconstruerend op basis van interviews lijkt het zo te zijn dat de verzelfstandiging van het 

openbaar voortgezet onderwijs vorm krijgt in de marge van ‘VMBO-vernieuwt’ en komen de statuten 

(zijdelings) aan bod in de besprekingen in het kader van de realisatie van de twee nieuwe VMBO-scholen en 

in regulier overleg tussen de bestuurscommissie en de portefeuillehouder. Daarnaast zal ook de 

bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs, in ieder geval in de persoon van de voorzitter van de 

bestuurscommissie, bemoeienis hebben gehad met de totstandkoming van de statuten. Omdat stukken 

                                                        

8
 Raadsstuk Versterking regie op ontwikkeling VMBO, d.d. 3 mei 2005, raadsbesluit d.d. 18 mei 2005.  

9
 Raadsstuk Definitiefase “2 nieuwe VMBO-scholen”: kredietaanvraag en deelprojecten, d.d. 18 november 2005, raadsbesluit 

d.d. 30 november 2005.  

10
 Hierbij speelt overigens mee dat bij de verzelfstandiging van het primair onderwijs meer ambtelijke capaciteit verzelfstandigd 

moest worden dan bij de verzelfstandiging van het voortgezet onderwijs (omdat er reeds capaciteit beschikbaar was bij het 

stafbureau van de bestuurscommissie OVO).  
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hierover ontbreken is dit niet exact vast te stellen. Voor zover de onderzoekers hebben kunnen vast stellen 

is er in het college niet expliciet stilgestaan bij de statuten van het nieuw op te richten 

samenwerkingsbestuur en de bepalingen zoals die daarin zijn opgenomen. Op 17 januari 2006 stemde het 

college in met het voorstel voor ‘de organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkelingen van het 

openbaar voortgezet onderwijs’.
11

  

 

Op basis van interviews stellen de onderzoekers vast dat de aandacht destijds uitging naar de vormgeving 

van de twee nieuwe scholen, en de financiële consequenties die dat met zich meebracht, en dat maar 

weinig aandacht is uitgegaan naar de inrichting van de governance-structuur. Overigens was in de beleving 

van geïnterviewden met de oprichting van de bestuurscommissie OVO, in 2002 al een belangrijke eerste 

stap gezet in de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs. 

 

Februari 2006: raad besluit tot verzelfstandiging  

Met het raadsbesluit van 15 februari 2006 is de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs 

een feit. De raad besluit dan onder meer:  

/ “Het bestuur van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs die ressorteren onder het bevoegd 

gezag van de bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs Haarlem, per 1 augustus 2006 over te 

dragen aan een overeenkomstig de voorgelegde statuten op te richten stichting samenwerkingsbestuur. 

/ De Verordening bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs per 1 augustus 2006 in te trekken.  

/ De betrokken schoolgebouwen en percelen per 1 augustus 2006 juridisch over te dragen aan de nieuw 

op te richten stichting samenwerkingsbestuur en stichting algemeen bijzonder onderwijs.  

/ De per 31 juli 2006 gevormde voorzieningen over te dragen aan respectievelijk de nieuw op te richten 

samenwerkingsbestuur en stichting algemeen bijzonder onderwijs.”
12

  

 

Fusie scholen  

Op hetzelfde moment dat de raad besluit tot verzelfstandiging van het voortgezet onderwijs, besluit de raad 

in te stemmen met de fusie van een aantal scholen: “om de vorming van de twee VMBO-clusters mogelijk te 

maken, dient op 1 augustus 2006 een aantal opleidingen gesplitst te worden en moeten tegelijkertijd 

wijzigingen in bestuursvormen tot stand worden gebracht. Het gaat daarbij om de drie onderstaande 

trajecten:  

/ Fusie van het Sterren College (onderdeel van de Noordzee Onderwijsgroep) en het deel techniek van de 

Lieven de Keyschool tot een algemeen bijzondere vmbo-school (cluster Haarlem West) onder een nieuw 

te vormen bestuur;  

/ Fusie van het Damiate College en delen van het Linnaeus College tot een algemeen bijzondere vmbo-

school (cluster Haarlem Oost);  

/ Fusie van delen van het Linnaeus College en een deel van Lieven de Keyschool (voormalige Daaf 

Gelukschool) tot een openbare scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, havo (Teyler College).”
13

 

                                                        

11
 B&W-besluit, ‘de organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkelingen van het openbaar voortgezet onderwijs’. 

besluitenlijst B&W, d.d. 17 januari 2006.  

12
 Raadsstuk De organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkeling van het openbaar onderwijs Haarlem , d.d. 17 januari 

2006, raadsbesluit d.d. 15 februari 2006, p. 8.  

13
 Raadsstuk De organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkeling van het openbaar onderwijs Haarlem , d.d. 17 januari 

2006, raadsbesluit d.d. 15 februari 2006, p. 3.  
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In het raadsstuk wordt een toelichting gegeven op ieder van de fusietrajecten. Tevens wordt vermeld dat het 

“krachtens artikel 9 vierde lid van de Verordening bestuurscommissie openbaar voorgezet onderwijs 

Haarlem aan de raad is voorbehouden een besluit te nemen met betrekking tot deze fusie.”
14

 

 

Oprichting stichting samenwerkingsbestuur  

In het raadsstuk wordt ingegaan op de noodzaak voor de oprichting van een stichting 
samenwerkingsbestuur, die nodig is voor de fusie van het Damiate College en het Linnaeus College. Hierbij 
wordt een aantal argumenten uiteengezet (zie ook kader 1.1).  
  

Kader 1.1: argumenten voor oprichting stichting samenwerkingsbestuur
15

 

 

/ Het uitgangspunt is de fusieschool de status te geven van algemeen bijzonder school en zowel deze 

school als de overige scholen voor voortgezet onderwijs, die onder het bestuur van de 

Bestuurscommissie voor voortgezet onderwijs Haarlem vallen, onder hetzelfde bevoegd gezag te 

brengen, dwingt tot een wijziging van de bestuursvorm.  

/ De door uw raad ingestelde Bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs Haarlem kan uitsluitend 

functioneren als het bevoegd gezag van openbare scholen. De commissie kan niet tegelijkertijd het 

bestuur vormen van een (algemeen) bijzonder school.  

/ De wet biedt echter de mogelijkheid te kiezen voor een bestuursvorm, die de opening biedt zowel 

openbare als bijzondere scholen onder één bevoegd gezag in stand te houden. Het betreft de 

zogenoemde stichting samenwerkingsbestuur (artikel 53c van de Wet op het voortgezet onderwijs).  

 

 

 

Bevoegdheden gemeente(raad) na verzelfstandiging 

Na de bestuurlijke overdracht van de openbare scholen aan een stichting samenwerkingsbestuur blijft er 

een relatie bestaan tussen die stichting en de gemeenteraad. Die relatie vloeit voort uit de grondwettelijke 

zorgplicht van het gemeentebestuur te voorzien in voldoende openbaar onderwijs binnen de 

gemeentegrenzen. Met die zorgplicht als uitgangspunt functioneert de gemeente als toezichthouder op het 

bestuur van de stichting samenwerkingsbestuur, voor zover het gaat om de openbare scholen binnen die 

stichting, zo wordt in het raadsstuk gesteld. Vervolgens wordt een aantal bevoegdheden geschetst die deel 

uitmaken van die toezichthoudende functie (zie kader 1.2).  

 

Kader 1.2: bevoegdheden toezichthoudende functie gemeenteraad
16

 

 

/ Het besluit een openbare school op te heffen, blijft voorbehouden aan de gemeenteraad. Deze 

bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan de stichting. 

                                                        

14
 Raadsstuk De organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkeling van het openbaar onderwijs Haarlem , d.d. 17 januari 

2006, raadsbesluit d.d. 15 februari 2006, p. 2.  

15
 Raadsstuk De organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkeling van het openbaar onderwijs Haarlem , d.d. 17 januari 

2006, raadsbesluit d.d. 15 februari 2006, p.3.  

16
 Raadsstuk De organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkeling van het openbaar onderwijs Haarlem , d.d. 17 januari 

2006, raadsbesluit d.d. 15 februari 2006, p.3-4.  
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/ Alvorens de begroting en rekening vast te stellen, dient het bestuur van de stichting de gemeenteraad in 

de gelegenheid te stellen commentaar te leveren op de begroting en rekening. 

/ Een wijziging in de statuten behoeft goedkeuring van de gemeenteraad.  

/ In het geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet, voor 

zover het openbaar onderwijs betreft, kan de gemeenteraad maatregelen nemen die hij nodig acht om 

de continuïteit van het onderwijsproces op de openbare scholen te waarborgen. 
 

 

Deze bevoegdheden worden geschetst in het begeleidende raadsstuk. In de tekst van het raadsbesluit zelf 

zijn de bevoegdheden niet als zodanig benoemd. In de tekst van het raadsbesluit worden bevoegdheden 

overgedragen overeenkomstig de voorgelegde statuten. De conceptstatuten zouden zijn verwoord in het 

fusierapport van december 2005. Dit fusierapport zou als bijlage bij het raadsstuk ter inzage zijn gelegd. Het 

fusierapport zelf bleek niet beschikbaar, de onderzoekers hebben dus niet kunnen vaststellen op welke wijze 

de statuten daarin zijn opgenomen. Ook hebben de onderzoekers niet kunnen vast stellen of het 

fusierapport destijds wel ter inzage heeft gelegen.  

 

Overdracht  

Naast de fusie van drie scholen en het overdragen van bevoegdheden, besluit de raad met dit raadsbesluit 

tevens de betrokken schoolgebouwen en percelen in juridisch eigendom over te dragen. In de tekst van het 

raadsbesluit wordt voor de over te dragen schoolgebouwen en percelen verwezen naar een bijlage die ter 

inzage ligt. De onderzoekers hebben niet kunnen vast stellen in hoeverre deze bijlage daadwerkelijk ter 

inzage heeft gelegen.
17

 

 
Politieke behandeling en besluitvorming  

Het raadsstuk is behandeld in de commissie Onderwijs, Welzijn, Sport en Recreatie van 1 februari 2006. In 

de commissiebehandeling is uitgebreid over het stuk gesproken. Er zijn echter geen vragen gesteld of 

opmerkingen gemaakt over de veranderende bevoegdheden van de gemeenteraad, het intrekken van de 

verordening bestuurscommissie of de statuten van de nieuw op te richten stichting samenwerkingsbestuur.
18

 

 

Besluitvorming door de raad vindt vervolgens plaats op 15 februari 2006. Er worden complimenten geuit 

over de totstandkoming van de fusie en de kwaliteitsimpuls die aan het VMBO-onderwijs wordt gegeven. De 

fractie van Groen Links plaatst kritische kanttekeningen bij de schaalvergroting binnen het onderwijs. Er 

worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de voorgestelde governance-structuur. 
19

 

 

Met het besluit van de gemeenteraad “het bestuur van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs die 

ressorteren onder het bevoegd gezag van de bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs Haarlem, 

per 1augustus 2006 over te dragen aan een overeenkomstig de voorgelegde statuten op te richten stichting 

samenwerkingsbestuur”, heeft de raad het openbaar voortgezet onderwijs verzelfstandigd.  

 

 

                                                        

17
 De vragen met betrekking tot de overdracht van het pand aan de Gedempte Oude Gracht zijn onderdeel van het 

deelonderzoek zoals dat door Leeuwendaal – VOS/ABB is uitgevoerd.  

18
 Verslag van de openbare vergadering van de commissie Onderwijs, welzijn, sport en recreatie, d.d. 1 februari 2006.  

19
 Verslag van de openbare raadsvergadering, d.d. 15 februari 2006, 73-77.  
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Juni 2006: Oprichting stichting samenwerkingsbestuur OVO 

Op 23 juni 2006 wordt bij de notaris de oprichtingsakte van de Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs 

Haarlem (Stichting OVO) ondertekend. Namens de gemeente wordt de akte ondertekend door wethouder 

Divendal.
20

 Op dezelfde dag wordt tevens de bestuursoverdracht ondertekend van de gemeente naar 

Stichting OVO.  

In die akte van overdracht is bepaald welke scholen worden overgedragen onder welke voorwaarden. De 

bestuursoverdracht wordt namens de gemeente ondertekend door wethouder Divendal, en namens 

Stichting OVO door de heer Den Uyl en de heer Vermeer, respectievelijk voorzitter en secretaris van 

Stichting OVO.
21

  

Met de ondertekening van beide aktes bij de notaris wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van  

15 februari 2006. In zowel de oprichtingsakte als de bestuursoverdracht wordt expliciet verwezen naar het 

raadsbesluit van 15 februari 2006. Na raadpleging van de gemeentelijke archivering is niet vast te stellen in 

hoeverre de raad bij het nemen van dat besluit inzage heeft gehad in de conceptstatuten van de nieuw op te 

richten stichting. Wel kan vastgesteld worden dat de raad hierover geen vragen heeft gesteld (ook niet in de 

zin dat statuten ontbraken).
22

  

3.3 / Besturenfusie 

Een vervolgstap in het realiseren van de ambities met betrekking tot het VMBO-onderwijs in Haarlem, is de 

besturenfusie van de stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs Haarlem (Stichting OVO), de stichting 

Noordzee Onderwijsgroep (NOG) en de samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer en 

Kennemerland. Het voornemen tot deze besturenfusie is reeds in 2005 aan de raad gemeld en is ook 

opgenomen in het raadsstuk met betrekking tot de verzelfstandiging (februari 2006).
23

  

 

De besturenfusie zelf wordt voorbereid door de staf van de afzonderlijke stichtingen, die reeds vanaf  

1 januari 2007 in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn. In februari 2007 informeert Stichting OVO middels een 

brief haar contacten over de aanstaande fusie.
24

 De fusie is op dat moment nog een voornemen en nog niet 

formeel bekrachtigd middels een notariële oprichtingsakte. In de brief worden betrokken geïnformeerd dat 

de fusie over enkele maanden zal plaatsvinden.  

  

                                                        

20
 Oprichtingsakte en statuten Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs Haarlem, Krans Helmig Stuijt Notarissen en 

advocaten, d.d. 23 juni 2006.  

21
 Bestuursoverdracht van scholen voortgezet onderwijs, Krans Helmig Stuijt Notarissen en advocaten, d.d. 23 juni 2006.  

22
 Nota bene, hoewel dit buiten de scope van dit onderzoek valt, geldt hetzelfde voor de bijlage waarin is opgenomen welke 

scholen en percelen worden overgedragen. In het raadsbesluit van 15 februari 2006 wordt verwezen naar een bijlage ‘Overzicht 

van gebouwen, terreinen, roerende zaken, voorzieningen en reserves’. Niet vast te stellen is in hoeverre deze bijlage inderdaad 

voor de raad ter inzage heeft gelegen. De vraag in hoeverre de inhoud van deze bijlage overeenkomt met de inhoud van de akte 

van overdracht, is onderdeel van het deelonderzoek zoals uitgevoerd door Leeuwendaal-VOS/ABB, en valt buiten scope van dit 

onderzoek.  

23
 Raadsstuk De organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkeling van het openbaar onderwijs Haarlem , d.d. 17 januari 

2006, raadsbesluit d.d. 15 februari 2006.  

24
 Brief Stichting OVO over besturenfusie Dunamare, d.d. 9 februari 2007.  
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Maart 2007: raad stemt in met besturenfusie  

In maart 2007 wordt de fusie van Stichting OVO, stichting NOG en de samenwerkingsstichting Voortgezet 

Onderwijs Haarlemmermeer en Kennemerland ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. In een 

begeleidende nota Besturenfusie schetst het college van B&W vier overwegingen die ten grondslag liggen 

aan de fusie (zie ook kader 1.3).  

 

Kader 1.3: Overwegingen die ten grondslag liggen aan de bestuurlijke fusie
25

 

/ De wens om ook op langere termijn een sluitend en evenwichtig onderwijsaanbod in de regio (van 

Zeehaven tot Luchthaven) te kunnen garanderen. Met name het beroepsgericht vmbo staat (landelijk) 

onder druk. Binnen één bestuur is een krachtige profilering van het beroepsgericht vmbo mogelijk en 

kunnen ook de kleinere (technische) afdelingen blijven bestaan. Ook doorlopende leerlijnen naar VO – 

MBO en VO – HBO/WO komen beter tot stand.  

/ De risico’s van de bedrijfsvoering worden in toenemende mate verplaatst van de (Rijks)overheid naar de 

schoolbesturen. Dit geldt onder meer voor werkloosheidsuitkeringen, ziektevervanging en onderhoud 

van gebouwen. Alleen grotere besturen kunnen deze risico’s dragen zonder de continuïteit in gevaar te 

brengen. Daardoor biedt een groter bestuur betere mogelijkheden voor het in stand houden van kleinere 

scholen.  

/ Een groter bestuur kan een stabielere werkgever zijn. Dat is van groot belang bij demografische 

verschuivingen en biedt de beste kansen bij het groeiend lerarentekort.  

/ De eisen die aan scholen en schoolbesturen worden gesteld door wettelijke bepalingen vragen om een 

veelheid van expertise die alleen in een groter bestuur beschikbaar kan zijn. Daarnaast kunnen 

schaalvoordelen worden gerealiseerd.  

 

Tevens merkt het college op dat “het hier nadrukkelijk een besturenfusie betreft, de (openbare) scholen 

blijven zelfstandig. Mocht besloten worden tot een fusie van openbare scholen, dan blijft wettelijk uw 

toestemming nodig.”
26

 Omdat het een besturenfusie betreft, hoeft niet zozeer het besluit tot fuseren zelf ter 

besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd, maar moet de raad wel instemmen met:  

/ de overdracht van de scholen van Stichting OVO aan de nieuw op te richten samenwerkingsstichting; 

/ de statuten van de nieuw op te richten stichting en de wijze waarop de wettelijke rechten en plichten van 

de gemeenteraad met betrekking tot openbare scholen daarin zijn opgenomen. 
27

 

 

Het raadsvoorstel bevat geen bijlage waarin uiteengezet is wat exact zal worden overgedragen. Het tweede 

punt wordt geregeld in de statuten van Stichting Dunamare en het Reglement Toezicht Scholen Openbaar 

Onderwijs (de inhoud van deze beide stukken komt in paragraaf 2.1 aan bod). Beide stukken worden ter 

besluitvorming aan de raad voorgelegd. Tevens wordt aan de raad voorgesteld het toezicht, zoals 

vastgelegd in het Reglement Toezicht Scholen Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlem, op te dragen aan 

                                                        

25
 Raadsstuk Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsStichting Dunamare, d.d. 20 februari 2007, 

bijlage A: Nota besturenfusie, p. 1. 

26
 Raadsstuk Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsStichting Dunamare, d.d. 20 februari 2007, 

bijlage A: Nota besturenfusie, p. 1. 

27
 Raadsstuk Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsStichting Dunamare, d.d. 20 februari 2007, 

bijlage A: Nota besturenfusie, p. 1. 
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het college.
28

 Omdat stukken hierover niet zijn opgesteld, dan wel in het archief ontbreken, is niet exact vast 

te stellen op welke wijze de statuten van Stichting Dunamare tot stand zijn gekomen en welke bemoeienis 

de gemeentelijke organisatie hiermee gehad heeft. Op basis van interviews gaan de onderzoekers ervan uit 

dat betreffende statuten zijn voorbereid door de staf van de nieuw op te richten Stichting Dunamare en dat 

hierover ambtelijk advies gegeven is door betrokken ambtenaren. Het Reglement Toezicht Scholen is 

opgesteld door de gezamenlijke ambtenaren van de gemeenten waarin Dunamare openbare scholen 

bestuurt (Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen), zo blijkt uit informatie van Dunamare.
29

  

Voor zover de onderzoekers hebben kunnen vaststellen hebben noch het Reglement Toezicht, noch de 

statuten van de nieuwe stichting als bespreekpunt op de agenda van het college gestaan.
30

 

 
Politieke behandeling en besluitvorming  

Het voorstel tot een besturenfusie is besproken in de commissie Samenleving van 8 maart 2007. In de 

commissie worden opmerkingen gemaakt/kritische kanttekeningen geplaatst:  

/ Diversie fracties plaatsen kritische kanttekeningen bij de schaalvergroting (PvdA, Groen Links, CU-SGP, 

SP). 

/ De PvdA vraagt aandacht voor de rol van verschillende gemeente(raden) die bij de fusie betrokken zijn 

en vraagt zich af of gemeenten zich kunnen terugtrekken uit het fusietraject als er een probleem is.  

/ D66 vraagt zich af welke rol de gemeente heeft bij de overdracht van bezittingen en gebouwen en vraagt 

zich af of dit goed geregeld is.  

De wethouder geeft eentoelichting en meldt dat ouders in het algemeen niet weten dat de scholen waarop 

hun kinderen zitten onder een gemeenschappelijk bestuur vallen en dat afzonderlijke scholen hun identiteit 

behouden. Ook meldt hij dat scholen, door bestuurlijk te fuseren hun risico’s spreiden. Ook meldt hij dat de 

gemeente economisch eigenaar blijft van de schoolgebouwen. In tweede termijn volgen nog enkele 

aanvullende vragen:  

/ De VVD vraagt of artikel 15 van de voorgestelde Statuten Stichting Dunamare herschreven kan worden.  

/ De PvdA en Groen Links merken op akkoord te kunnen gaan met het voorstel. 

/ D66 geeft aan “problemen te hebben met de rol van de raad. Wat betreft de functie van werkgever vraagt 

zij zich af of er een klokkenluidersregeling kan komen. Dit wordt door de directeur beaamd.” 
31

 

Na een korte discussie (het verslag maakt niet duidelijk hoe deze discussie verder verloopt en in hoeverre 

hierin vragen van VVD en D66 worden beantwoord) concludeert de voorzitter dat het stuk kan worden 

voorgedragen als hamerstuk met stemverklaring van CDA, Axielijst en SP.
32

 

 

Op 15 maart 2007 staat het stuk ter besluitvorming op de agenda van de raad. Omdat D66 een motie wil 

indienen, is het stuk een bespreekstuk geworden in plaats van een hamerstuk.
33

 In het debat in de 

raadsvergadering wordt nogmaals stilgestaan bij aspecten van schaalvergroting, maar ook bij mogelijke 

                                                        

28
 Raadsstuk Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsStichting Dunamare, d.d. 20 februari 2007, 

bijlage A: Nota besturenfusie, p. 1. 

29
 Reactie Dunamare op conceptrapport d.d. 21 augustus 2013. 

30
 Dit blijkt ook uit de passage op de B&W-nota over de besturenfusie dat ‘de fusie ambtelijk is afgestemd met de betrokken 

gemeenten’, Geleideformulier B&W-nota, Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsStichting 

Dunamare, d.d. 20 februari 2007.  

31
 Verslag van de vergadering commissie Samenleving, d.d. 8 maart 2007, agendapunt 9, p. 4-6.  

32
 Verslag van de vergadering commissie Samenleving, d.d. 8 maart 2007, agendapunt 9, p. 4-6.  

33
 Verslag raadsvergadering d.d. 15 maart 2007, agendapunt 12, p. 73.  
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excessen in salariëring en soevereiniteit van het gemeentebestuur. Ten aanzien van dit laatste punt 

antwoordt de wethouder dat deze vragen eigenlijk een gepasseerd station zijn, omdat de raad hiertoe heeft 

besloten bij het opheffen van de bestuurscommissie OVO, in februari 2006.
34

 D66 dient een motie in. Die 

motie is gericht op één van de scholen die wordt overgedragen, het gebouw van de Praktijkschool aan de 

Oosterhoutlaan. Omdat dit terrein van grote (strategische) waarde is vanuit landschappelijk oogpunt en de 

eventuele aanleg van een tunnel, verzoekt D66 het college bij de overdracht van gebouwen een 

uitzondering te maken voor dit perceel en hiervoor met een apart raadsvoorstel te komen.
35

 De motie wordt 

verworpen.
36

 

Vervolgens besluit de raad:  

/ in te stemmen met de bijgevoegde statuten van de Stichting Dunamare; 

/ in te stemmen met het bijgevoegde Reglement Toezicht Scholen Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Haarlem; 

/ in te stemmen met het overdragen van de scholen en bezittingen van de stichting Organisatie Voortgezet 

Onderwijs aan de Stichting Dunamare, inclusief alle gebouwen, terreinen, voorzieningen en reserves;  

/ het toezicht, zoals vastgelegd in het Reglement Toezicht Scholen Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Haarlem, op te dragen aan het college.
37

 

De fracties D66, Axielijst en ChristenUnie/SGP stemmen tegen.
38

  

3.4 / Overdrachtsbalans  

Januari 2007: accountantsverklaring overdrachtsbalans bestuurscommissie OVO – Stichting OVO 

Ten behoeve van de overdracht van de bestuurscommissie OVO naar de Stichting OVO per 1 augustus 

2006, is een overdrachtsbalans en een exploitatierekening over de periode 1 januari 2006 – 31 juli 2006 

opgesteld. Deze overdrachtsbalans en exploitatierekening zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 

bestuurscommissie OVO. Het verslag over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006 heeft als doel 

de financiële ontvlechting met de gemeente Haarlem af te ronden.
39

  

 

In het verslag wordt ingegaan op:  

/ bestuurlijke ontwikkelingen (onder meer op de voorgenomen besturenfusie); 

/ ontwikkelingen op scholen (onder meer op, op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Haarlem, de 

opening van het Teyler College); 

/ de financiële situatie op 31 juli 2006 en de overdrachtsbalans en exploitatierekening; 

/ onder het kopje ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’ wordt in het verslag tevens ingegaan op de 

overdracht om niet van het pand aan de Gedempte Oude Gracht. Hierover wordt opgemerkt: “als gevolg 

van het “om niet” verkrijgen van het pand aan de Gedempte Oude Gracht is dit pand niet in de balans 

                                                        

34
 Verslag raadsvergadering d.d. 15 maart 2007, agendapunt 12, p. 73 - 78.  

35
 Motie 8, Stichting Dunamare, d.d. 15 maart 2007.  

36
 Verslag raadsvergadering d.d. 15 maart 2007, agendapunt 12, p. 78.  

37
 Raadsstuk Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsStichting Dunamare, d.d. 20 februari 2007, 

raadsbesluit d.d. 15 maart 2007.  

38
 Verslag raadsvergadering d.d. 15 maart 2007, agendapunt 12, p. 78.  

39
 Accountsverklaring Bestuursverslag OVO Haarlem periode 1 januari – 31 juli 2006, d.d. 18 januari 2007, zonder pagina.  
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opgenomen. De OZB-waarde van de Gedempte Oude Gracht 112 is circa € 495.000 (peildatum  

01-01-1999). De verzekerde waarde van het gebouw is circa € 2.000.000.”
40

  

 

Op 18 januari 2007 geeft Ernst & Young een goedkeurende accountantsverklaring af over de 

overdrachtsbalans. Op 24 januari 2007 stuurt de algemeen directeur van Stichting OVO de 

overdrachtsbalans en de goedkeurende accountantsverklaring naar de gemeenteraad. Hij doet dit namens 

de bestuurscommissie OVO.
41

  

 

April-mei 2007: goedkeuring college/raad overdrachtsbalans bestuurscommissie OVO –  

Stichting OVO  

Hoewel de overdrachtsbalans bestuurscommissie OVO-Stichting OVO reeds op 24 januari 2007 aan de 

gemeente is toegestuurd, staat deze pas op 10 april 2007 op de agenda van het college van B&W. Dat is 

nadat inmiddels in de raad is gesproken en besloten over de besturenfusie én het overdragen van de 

scholen en bezittingen van de Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs aan de Stichting Dunamare 

(inclusief alle gebouwen, terreinen, voorzieningen en reserves) dat daarvoor nodig is (dus de tweede 

overdracht).
42

 

 

Op 10 april 2007 besluit het college de overdrachtsbalans van de bestuurscommissie OVO goed te keuren. 

Hiermee wordt de boekhouding van de Bestuurscommissie OVO afgesloten.
43

 Omdat het goedkeuren van 

de overdrachtsbalans “behoort tot de bevoegdheden van de raad”
44

, wordt de overdrachtsbalans ter 

besluitvorming doorgeleid naar de raad. Op 10 mei 2007 wordt er over gesproken in de commissie 

Samenleving. Twee fracties maken een opmerking:  

/ de fractie merkt op “blij verrast te zijn met deze nota. Men is erin geslaagd om 8 miljoen euro bijeen 

te garen. Het is een overdrachtsbalans. Hij vraagt aan wie het geld wordt gegeven.” De wethouder 

antwoordt dat “dit de overdrachtsbalans is naar de verzelfstandigde Stichting Openbaar Voortgezet 

Onderwijs Haarlem. In de discussie over het huisvestingsplan wordt rekening gehouden met een 

eigen bijdrage van de scholen.”
45

 

/ D66 geeft aan dat dit punt nog wil bespreken in de fractie. 

De voorzitter concludeert vervolgens dat het stuk als hamerstuk kan worden voorgedragen voor de raad.
46

 

Op 24 mei 2007 staat de goedkeuring van de overdrachtsbalans als hamerstuk op de agenda van de raad 

en wordt conform besloten.
47

  

 

                                                        

40
 Accountsverklaring Bestuursverslag OVO Haarlem periode 1 januari – 31 juli 2006, d.d. 18 januari 2007, zonder pagina.  

41
 Aanbiedingsbrief overdrachtsbalans van Stichting OVO aan gemeenteraad Haarlem, p/a college van B&W, d.d. 24 januari 

2007.  

42
 Raadsstuk Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsStichting Dunamare, d.d. 20 februari 2007, 

raadsbesluit d.d. 15 maart 2007.  

43
 Collegebesluit Overdrachtsbalans Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs, d.d. 10 april 2007.  

44
 Collegebesluit Overdrachtsbalans Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs, d.d. 10 april 2007. 

45
 Verslag commissie Samenleving d.d. 10 mei 2007, agendapunt 8.  

46
 Verslag commissie Samenleving d.d. 10 mei 2007, agendapunt 8.  

47
 Verslag raadsvergadering d.d. 24 mei 2007, agendapunt 4, Ingekomen stukken.  
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Overdrachtsbalans Stichting OVO – Stichting Dunamare  

Voor zover de onderzoekers hebben kunnen vaststellen heeft de gemeente(raad) van Haarlem geen inzicht 

gehad in de overdrachtsbalans van Stichting OVO naar Stichting Dunamare. Bij het besluit tot instemming 

met de besturenfusie, op 15 maart 2007, ontbrak een overzicht van de over te dragen scholen en 

bezittingen van de stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs aan de Stichting Dunamare inclusief alle 

gebouwen, terreinen, voorzieningen en reserves. Voor zover kan worden vastgesteld heeft de 

gemeente(raad) niet op een later moment een overdrachtsbalans goedgekeurd.   
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4 Inrichting governance-structuur 
 

In dit hoofdstuk schetsten de onderzoekers allereerst de opzet van de governance-structuur rondom OVO 

en Dunamare door de tijd heen. Met governance is dan bedoeld: de verdeling van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden in aansturing van, en toezicht op, het onderwijs. Speciale aandacht gaat daarin uit 

naar bevoegdheden van de gemeente(raad), het functioneren van Stichting Dunamare zelf valt buiten de 

scope van het onderzoek (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt het functioneren van de governance-structuur in 

de praktijk geschetst. Dit met name door te focussen op de procesgang. Er wordt geen inhoudelijk oordeel 

geveld over de begrotingen en jaarrekeningen van Stichting Dunamare, noch over de inhoudelijke 

behandeling daarvan door gemeenteraad en college. Aandacht gaat steeds uit naar de wijze waarop spelers 

gebruik hebben gemaakt van hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden (paragraaf 2.2). In het licht van 

het functioneren van de governance-structuur schenken de onderzoekers tot slot ook aandacht aan het 

Teyler College (paragraaf 2.3). 

4.1 / Door de tijd heen drie ‘regimes’  

In Haarlem bestonden gedurende de onderzoeksperiode (2006-2012) drie ‘regimes’, drie vormen waarin de 

governance van het onderwijs was geregeld:  

1) Bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs (kortweg: bestuurscommissie);  

2) Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs Haarlem (kortweg: Stichting OVO) en;  

3) Stichting Dunamare.  

Allereerst gaan we in algemene zin in op hoe deze regimes wettelijk van elkaar verschillen. Vervolgens laten 

we per governance-structuur zien hoe bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld waren en zijn op 

basis van statuten en reglementen. 

 

Van bevoegd gezag naar externe toezichthouder (wettelijke basis) 

In de tijd is een verandering in termen van governance ingezet toen de gemeente in 2002 overging van 

integraal bestuur naar de Bestuurscommissie OVO.
48

 Op dat moment koos de gemeente voor een 

verzelfstandiging binnen de gemeentelijke publiekrechtelijke structuur. Daarbij heeft de gemeenteraad een 

commissie ingesteld, leden gekozen en schoolbestuurlijke bevoegdheden overgedragen. Het bevoegd 

gezag werd overgedragen aan de bestuurscommissie. Het vaststellen van de begroting van het openbaar 

onderwijs bleef aan de raad en ook bleef de raad verantwoordelijk voor de besluitvorming over de 

opheffing van een school (conform de Wet op het voortgezet onderwijs).49
 

                                                        

48
 Integraal bestuur was de ‘klassieke’ bestuursvorm, gebonden aan het grondgebied van één gemeente. Het college van 

burgemeester en wethouders vormde daarin het bevoegd gezag van de openbare school, tenzij de gemeenteraad anders 

beslist. In veel gevallen was het de portefeuillehouder Onderwijs die feitelijk als schoolbestuur functioneert. Het ambtelijk 

apparaat of elders ingekochte administratieve ondersteuning verzorgt de beleidsmatige en administratieve ondersteuning. De 

schooldirectie draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken op school. 

49
 Financieel blijft de bestuurscommissie in sterke mate aan de gemeente gebonden, omdat haar financiën onderdeel van de 

gemeentebegroting blijven uitmaken. De Gemeentewet bepaalt immers dat de vaststelling van de begroting en rekening niet aan 

een bestuurscommissie kan worden overgedragen. Desalniettemin is het mogelijk de bestuurscommissie in financieel opzicht 

een meer onafhankelijke positie te geven door het financieel beleid en beheer aan de bestuurscommissie over te dragen en – 

binnen vooraf afgesproken kaders – de bestuurscommissie zelf een begroting en rekening te laten opstellen, die na een 

marginale toetsing door het gemeentebestuur in de eigen begroting en rekening van de gemeente worden opgenomen. 
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Met de oprichting van Stichting OVO zette de gemeente een verdere stap: ze creëerde een nieuwe 

privaatrechtelijke rechtspersoon. Na deze keuze voor externe verzelfstandiging fungeerde de gemeente – 

anders dan ten tijde van de bestuurscommissie – niet meer als het bevoegd gezag.
50

 Dit betekent dat niet 

de gemeente, maar de stichting integraal verantwoordelijk werd voor het onderwijs (met uitzondering van 

besluitvorming rondom de opheffing van een school).
51

 In plaats van bevoegd gezag werd de gemeente 

toezichthouder op het verzelfstandigde schoolbestuur. Bij deze verzelfstandiging werd de stichting zelf 

bevoegd om de begroting en jaarrekening van het openbaar onderwijs vast te stellen, dit na overleg met de 

gemeenteraad.
52

 De raad bleef verantwoordelijk voor de besluitvorming over de opheffing van een school 

(conform art. 53c WVO). Van belang is te vermelden dat vanaf de oprichting van Stichting OVO sprake was 

van een zogenoemd samenwerkingsbestuur. Bij een dergelijk samenwerkingsbestuur zijn het bestuur van 

bijzonder en openbaar onderwijs samen in één stichting ondergebracht.
53

 In het toezicht op een dergelijke 

stichting heeft de gemeente wettelijk een andere rol dan bij een ‘gewone’ stichting die slechts openbare 

scholen in stand houdt. Zo stelt een ‘openbare’ stichting de begroting en jaarrekening ook wel zelf vast, 

maar pas na voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
54

 Bij een ‘openbare’ stichting is de rol van de 

raad wettelijk dus groter dan bij een samenwerkingsbestuur. 

 

Met de fusie van Stichting OVO tot Stichting Dunamare is aan de wettelijke grondslag van de governance 

van het openbaar onderwijs in Haarlem opnieuw iets veranderd. Net als bij Stichting OVO is bij Dunamare 

sprake van de stichtingsvorm én van een samenwerkingsbestuur. De grootste verandering vond plaats bij 

het verzelfstandigde schoolbestuur zelf. Niet door de fusie zelf overigens, maar door de invoering van een 

model met een College van Bestuur (CvB) en Raad van Toezicht (RvT). Dit vooruitlopend op de wettelijke 

eisen van de Wet goed onderwijs, goed bestuur van 1 augustus 2010.
55

 Volgens de regels van good 

governance ging het openbaar onderwijs nu beschikken over een RvT (met vanaf augustus 2010 een 

wettelijke grondslag). Ze kreeg hiermee officieel een eigen toezichthouder. Net als bij de Stichting OVO stelt 

het bestuur de begroting en jaarstukken zelf vast, maar nu na voorafgaande goedkeuring van de (eigen) 

RvT en nog steeds ook na overleg met de gemeenteraad. Ook diende het bestuur voortaan jaarlijks verslag 

uit te brengen aan de gemeenteraad van de gemeente waarin de school waar openbaar onderwijs wordt 

gegeven, gevestigd is.
56

 De raad bleef verantwoordelijk voor de besluitvorming over de opheffing van een 

school (conform art. 53c WVO). Op grond daarvan heeft de gemeente ook nog steeds een 

toezichthoudende taak. Het toezicht werd hiermee tweeledig: intern door de RvT en extern door de 

gemeente. 

 

                                                        

50
 Vgl. art. 1 en 42 Wvo. 

51
 Vgl. art. 53c.3 Wvo. 

52
 Artikel 53c.5.d Wvo bepaalt dat de statuten van zgn. samenwerkingsbestuur in ieder geval moeten voorzien in “een regeling 

omtrent de vaststelling van de begroting en jaarrekening na overleg met de gemeenteraad van de gemeente waarin de school 

waar openbaar onderwijs wordt gegeven, gevestigd is”. 

53
 Dit is een mogelijkheid op grond van artikel 23, vierde lid, van de Grondwet. Dat biedt de mogelijkheid om in het primair en 

voortgezet onderwijs samenwerkingsscholen in het leven te roepen. In 2006 is artikel 23 van de Grondwet hiertoe gewijzigd. 

54
 Vgl. art. 42b.6.d Wvo. 

55
 Gemeente en Dunamare baseerden zich voor deze keuze op een advies van de Onderwijsraad aan de minister, “Hoe kan 

governance in het onderwijs verder vorm krijgen?”, oktober 2006. 

56
 Vgl. art 53c.7. Daarbij moet in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. 

Ook dient het verslag te worden bekendgemaakt. 
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Voor governance is dat van belang: Hoe autonoom verzelfstandigde scholen ook zijn, de gemeente blijft 

betrokken bij het openbaar onderwijs. Ook al is het schoolbestuur verzelfstandigd, de gemeenteraad zal er 

altijd op aanspreekbaar zijn. Het betekent ook dat – net als bij andere verzelfstandigde taken – een 

gemeenteraad bij financiële problemen of bij disfunctioneren zal moeten bepalen of, en zo ja in hoeverre, hij 

‘bijspringt’. Om dergelijke gevallen te voorkomen, om in voorkomende gevallen als gemeente(raad) de juiste 

afweging te maken, zijn goede afspraken rondom ‘governance’ van belang.  

 

In de onderstaande tabel zijn de algemene verschillen tussen de drie ‘regimes’ nog eens samengevat. Dit op 

basis van hun wettelijke grondslag: 

 

Tabel 2.1: Verschillen in governance-structuur op basis van WVO 

Bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid 

Bestuurscommissie 

OVO
57

 

Stichting OVO Stichting Dunamare 

Verantwoordelijkheid 

besluitvorming 

opheffing van 

(openbare) school 

Gemeenteraad Gemeenteraad Gemeenteraad 

Bevoegd gezag 

onderwijs  

Bestuurscommissie OVO Stichting OVO Stichting Dunamare 

Vaststellen begroting en 

jaarrekening 

Gemeenteraad Stichting OVO na 

overleg met 

gemeenteraad (art. 

53c.5.d Wvo) 

Bestuur van de 

Stichting Dunamare na 

overleg met 

gemeenteraad (art. 

53c.5.d Wvo) en 

goedkeuring  RvT (art. 

24e1.1.a Wvo) – ook 

plicht tot informeren 

raad met jaarverslag 

(art. 53c.7 Wvo) 

 

Verdeling bevoegdheden en verantwoordelijkheden (op basis van statuten en reglementen)  

De wettelijke grondslagen bepalen de bandbreedte van de gehanteerde governance-structuur in een 

gemeente. In statuten en reglementen geven gemeente en schoolbestuur nader vorm aan governance. In 

de volgende tabel laten we op basis van statuten en reglementen de belangrijkste (aanvullende) verschillen 

zien tussen de governance-structuur ten tijde van 1) Bestuurscommissie OVO; 2) Stichting OVO en;  

3) Stichting Dunamare. De tabel is een samenvatting van de drie tabellen waarin alle afspraken van de 

verschillende regimes zijn weergegeven (zie bijlage 1). 

                                                        

57
 De Bestuurscommissie OVO is geen onderwerp van onderzoek. Deze kolom is ingevoegd om noodzakelijke context te 

verschaffen voor de inschatting van de verschillen tussen de ‘regimes’ Bestuurscommissie OVO, Stichting OVO en Stichting 

Dunamare.   
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Tabel 2.2: Betrokkenheid gemeente (college en raad) bij governance voortgezet onderwijs 

Instrument Bestuurscommissie OVO Stichting OVO Stichting Dunamare 

Doel  Verzorgen en in stand houden van 

openbaar voortgezet onderwijs 

In stand houden van openbare en algemeen 

bijzondere scholen voor voortgezet en speciaal 

onderwijs. 

Ook nog vermelding van “daaronder begrepen 

contractactiviteiten en cursussen in de regio 

Haarlem”. 

In stand houden van openbare en algemeen 

bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs 

Ook nog vermelding van: a) belang individuele 

ontwikkeling leerlingen; b) koppeling met 

educatieve agenda; c) belang eigenheid scholen  

Samenstelling 

commissie 

Minimaal vijf en maximaal zeven 

leden, benoemd door gemeenteraad 

Minstens vijf en maximaal acht leden. Eerste 

bestuur is bij akte van oprichting benoemd, 

daarna coöptatie 

CvB bestaat uit twee of drie leden, te benoemen 

door RvT 

RvT bestaat uit minstens zes en maximaal acht 

leden. Eerste RvT is bij akte van oprichting 

benoemd, daarna coöptatie 

Schorsing en ontslag  Schorsing is zaak van commissie en 

gemeenteraad. Ontslag is zaak van 

gemeenteraad 

Schorsing en ontslag zijn zaak van 

stichtingsbestuur 

Schorsing en ontslag (van zowel CvB als RvT) 

zijn zaak van RvT 

Taken en 

bevoegdheden 

Bestuurscommissie heeft alle 

bevoegdheden en is bevoegd tot 

aangaan overeenkomsten rondom 

registergoederen 

Bestuurscommissie bepaalt welke 

bevoegdheden aan algemeen 

directeur, clusterdirecteuren en 

schoolleiders worden gemandateerd 

Bestuur heeft alle bevoegdheden en is bevoegd 

tot aangaan overeenkomsten rondom 

registergoederen 

Het bestuur kan anderen die bij de stichting 

werkzaam zijn de bevoegdheid geven om de 

stichting in en buiten rechte te 

vertegenwoordigen 

CvB heeft alle bevoegdheden en is bevoegd tot 

aangaan overeenkomsten rondom 

registergoederen 

CvB formuleert concrete doelstellingen voor 

scholen die door stichting in stand worden 

gehouden 

Goedkeuring RvT is nodig voor besluiten van 

CvB die gaan over borg staan, omvangrijke 

financiële verplichtingen, samenwerkingen, 

strategisch beleidsplan 

Sluiting scholen Bevoegdheid tot sluiten scholen blijft 

bij de gemeenteraad 

“Voor een besluit tot fusie, omzetting, opheffing 

dan wel gedeeltelijke opheffing of afsplitsing van 

de school, die is ontstaan uit de samenvoeging 

van het Damiate College en de delen van het 

Linnaeus College, dat genomen wordt binnen de 

eerste vier volledige schooljaren na oprichting 

van de stichting, is unanimiteit van de zittende 

leden van het bestuur vereist.” 

Goedkeuring RvT over: “een fusie, opheffing of 

afsplitsing van een deel van door de stichting in 

standgehouden scholen conform een 

vastgesteld toetsingskader” 

Geen vermelding (van wettelijk gegeven) dat 

bevoegdheid tot sluiten scholen bij de 

gemeenteraad berust. 
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Geen vermelding (van wettelijk gegeven) dat 

bevoegdheid tot sluiten scholen bij de 

gemeenteraad berust 

Geheimhouding en 

inzage in stukken 

Commissie kan geheimhouding 

opleggen. Inzage door 

gemeenteraad in geheime stukken 

wordt slechts geweigerd bij strijd met 

openbaar belang 

Bestuur kan geheimhouding opleggen Bestuur kan geheimhouding opleggen. RvT 

behoudt ook dan inzicht in stukken 

Vergoeding Commissieleden genieten 

vergoeding voor bijwonen van 

vergaderingen. Dit op basis van 

gemeentelijke verordening 

Geen beloning voor werkzaamheden, wel is 

vacatiegeldregeling mogelijk en 

onkostenregeling (op basis van door bestuur 

vastgestelde regeling) 

CvB functioneert conform arbeidsvoorwaarden, 

bezoldigingen vergoeding van onkosten door 

RvT, overeenkomstig CAO-VO. Bezoldiging en 

onkostenvergoeding aan RvT geschiedt op basis 

van reglement en worden op hoofdlijnen 

openbaar gemaakt in jaarverslag
58

 

Reglementen  Commissie stelt huishoudelijk 

reglement op, evenals directiestatuut 

Huishoudelijk reglement bevat regels voor de 

werkwijze en samenstelling van de commissie 

Toetsingskader voor fusie, opheffing of 

afsplitsing 

Managementstatuut/bestuursreglement 

Reglement bezoldiging en onkostenvergoeding 

Reglement toezicht of convenant met 

gemeenteraad 

Verantwoording 

 

Brengt jaarlijks verslag uit aan raad 

over werkzaamheden (i.i.g. 

aandacht voor: wezenskenmerken) 

tegelijk met advies over jaarrekening 

Verslag is openbaar (“wordt 

bekendgemaakt”) 

Brengt jaarlijks verslag uit aan raad over 

werkzaamheden (i.i.g. aandacht voor 

wezenskenmerken) 

Verslag is openbaar (“wordt bekendgemaakt”) 

CvB legt in jaarverslag verantwoording af over 

de mate waarin de vastgestelde missie en (door 

CvB gestelde doelen voor scholen) worden 

gehaald 

Artikel 2 reglement: Voor 1 juli brengt CvB 

verslag uit aan gemeenteraad. “Bij die 

gelegenheid wordt ook gesproken over de 

ontwikkeling van de financiën door die school op 

de langere termijn” 

Schorsen besluiten College van B&W schorst besluiten 

van cie die in strijd zijn met recht of 

algemeen belang. College van B&W 

Niets over bepaald Niets over bepaald 

                                                        

58
 De laatste jaren geschiedt bezoldiging conform de (algemeen verbindend verklaarde) bestuurders cao VO. 
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brengt geschorste besluit terstond 

schriftelijk ter kennis aan de 

gemeenteraad 

Gemeenteraad neemt met redenen 

omkleed besluit en regelt gevolgen 

van beslissing 

Financiën en 

verslaglegging  

Commissie biedt college jaarlijks 

uiterlijk 1 juni ontwerpbegroting en 

jaarlijks uiterlijk 1 juli ontwerp-

jaarrekening 

College van B&W neemt ontwerpen 

commissie over, tenzij in strijd met 

he recht of het algemeen belang 

Biedt gemeenteraad jaarlijks uiterlijk 1 december 

ontwerpbegroting ter overleg. Vergezeld van 

verslag accountant 

Na overleg (dat binnen 30 dagen plaatsvindt) of 

anders na 30 dagen stelt bestuur begroting en 

rekening vast 

CvB stelt jaarlijks, na overleg met 

gemeenteraden, een begroting vast 

CvB stelt uiterlijk zes maanden na afloop 

boekjaar jaarrekening op 

RvT keurt zowel begroting als jaarverslag goed. 

Artikel 3 reglement: Uiterlijk voor 1 februari 

overleg tussen CvB en raad over begroting 

openbare school 

Artikel 4 reglement: Uiterlijk voor 1 juli overleg 

tussen CvB en raad over jaarrekening openbare 

school 

Artikel 5 reglement: daarbij ook aandacht voor 

relatie Strategisch beleidsplan Dunamare en 

lokaal onderwijsbeleid 

Wijzigen of intrekken 

verordening 

Gemeenteraad kan de verordening 

te allen tijde wijzigen of intrekken, 

maar pas na overleg commissie 

Met 2/3 stemmen kan bestuur besluiten tot 

wijzigen statuten. Wijziging van statuten behoeft 

instemming raad (en kan slechts worden 

onthouden als overheersende invloed van 

overheid op openbaar onderwijs door 

statutenwijziging in gevaar zou komen) 

CvB bevoegd om statuten te wijzigen. Vereist 

goedkeuring van RvT. Vereist eveneens 

goedkeuring van gemeenteraad (maar kan 

slechts onthouden worden als overheersende 

invloed van overheid op openbaar onderwijs 

door statutenwijziging in gevaar zou komen) 

Evalueren Jaar na inwerkingtreeding 

verordening stelt commissie een 

onderzoek in naar functioneren en 

brengt verslag uit aan raad 

Verslag gaat vergezeld van 

voorstellen tot wijziging van de 

verordening 

Niets over bepaald CvB brengt twee jaar na inwerkingtreding 

statuten over functioneren verslag uit aan RvT 
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Uit de vergelijking van de verschillende regimes in de voorgaande tabel vallen de volgende zaken op: 

/ De vastgestelde kaders (verordening, respectievelijk statuten) maken duidelijk dat het doel van de 

bestuurscommissie en stichtingen door de jaren heen steeds beleidsrijker is geworden.
59

 De 

verzelfstandiging is gepaard gegaan met meer eigenstandigheid van beleid. De statuten van Stichting 

Dunamare hebben hiervoor nog meer aandacht dan de statuten van Stichting OVO. 

/ De eerder geschetste tendens waarin de gemeente zich van bevoegd gezag ontwikkelt tot externe 

toezichthouder wordt ook in de statuten duidelijk: 

o Met de bepalingen in de statuten en in het reglement van toezicht zijn de wettelijke 

instrumenten die de gemeente heeft om de rol van externe toezichthouder op Dunamare 

goed te vervullen nader ingevuld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het stellen van uiterste 

data aan bespreking van begroting en jaarrekening (zie ‘Financiën en verslaglegging’). 

o In die ontwikkeling wordt tegelijk recht gedaan aan de eigen toezichthoudende rol van de 

RvT van Dunamare. Het toezicht verschuift van gemeente naar RvT, maar wordt ook veel 

breder en rijker. Zo heeft de Rvt veel meer instrumenten om toezicht te houden dan de 

gemeenteraad had ten tijde van de Bestuurscommissie OVO of de raad ten tijde van de 

Stichting OVO. Dit is niet alleen wettelijk verankerd, maar blijkt ook uit de reglementen die 

de RvT van Dunamare zelf opstelt om de eigen governance te waarborgen (zie 

‘Reglementen’). 

/ Wettelijk is vastgelegd dat de bevoegdheid tot het sluiten van een openbare school aan de 

gemeenteraad is voorbehouden. De genoemde bepalingen zijn alle conform vigerende wetgeving of 

vormen daarop een nadere specificatie die ook binnen de bandbreedte vallen van het bij wet gestelde. 

 

Van belang is om te vermelden dat een belangrijke bevoegdheid van de gemeenteraad ligt bij het in overleg 

treden met Stichting Dunamare over begroting en jaarrekening. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid 

gemandateerd aan het college toen het in maart 2007 het besluit nam om het toezicht, zoals vastgelegd in 

het Reglement Toezicht Scholen Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlem, op te dragen aan het college. 

 

Personele invulling bestuur en toezicht openbaar voortgezet onderwijs  

Naast de betrokkenheid van de gemeenteraad bij de inrichting van de governance-structuur, is de 

gemeenteraad ook betrokken bij de personele samenstelling van het bestuur en toezicht op het openbaar 

voorgezet onderwijs.  

 

Bestuurscommissie OVO 

De betrokkenheid van de raad bij de personele samenstelling van het bestuur begint in 2002 met het 

benoemen van de leden van de bestuurscommissie OVO. Op basis van de aangeleverde stukken, hebben 

de onderzoekers niet kunnen vaststellen wie er in de bestuurscommissie zitting hadden. Duidelijk is wel dat 

de heer X.J. den Uyl als voorzitter van de bestuurscommissie OVO wordt benoemd. In eerste instantie was 

mevrouw J. Schröder directeur en de heer A.J. Strijker plaatsvervangend directeur. Kort daarop zijn deze 

rollen omgekeerd en werd de heer A.J. Strijker algemeen directeur.  

 

 

                                                        

59
 Onderhavig onderzoek richt zich op de inrichting en het functioneren van de governance-structuur. De wijze waarop door de 

respectievelijke besturen invulling is gegeven aan het steeds beleidsrijker wordende doel ten aanzien van onderwijs, valt 

daarmee buiten de vraagstelling van dit onderzoek.  
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Stichting OVO 

Op het moment dat de bestuurscommissie verzelfstandigd wordt, en Stichting OVO wordt opgericht, worden 

bij akte van oprichting (statuten) ook de bestuursleden van Stichting OVO benoemd:  

/ De heer Den Uyl, voorzitter 

/ De heer Vermeer, secretaris 

/ Mevrouw De Vries-Van den Heubel, algemeen bestuurslid 

/ De heer Visser, algemeen bestuurslid 

/ De heer Huisintveld, algemeen bestuurslid 

/ De heer Rosenbaum, algemeen bestuurslid. 
60

 

 

Met het raadsbesluit van 15 februari 2006, waarmee de raad de bevoegdheden heeft overgedragen van de 

bestuurscommissie naar Stichting OVO, heeft de gemeenteraad ingestemd met de statuten. De 

onderzoekers gaan ervan uit dat de (concept)statuten voor de raad ter inzage hebben gelegen, maar omdat 

deze bijlagen in het archief niet beschikbaar zijn, hebben de onderzoekers niet kunnen vaststellen of in de 

(concept)statuten zoals die bij de raad bekend waren, ook de namen van te benoemen bestuursleden waren 

opgenomen. Het bestuur van Stichting OVO benoemt vervolgens de heer A. Strijker als directeur van 

Stichting OVO.  

 

Stichting Dunamare  

Bij de fusie van Stichting OVO naar Dunamare vindt een overgang plaats van bestuur naar CvB-RvT-model. 

De RvT wordt benoemd bij coöptatie, de eerste RvT wordt benoemd bij akte van oprichting. De eerste RvT 

bestaat uit de volgende leden:  

/ De heer ir. J. Vermeer (op voordracht van OVO) 

/ De heer drs. X.J. den Uyl (op voordracht van OVO) 

/ De heer H.J.M. Mantel (op voordracht van SAVO) 

/ De heer E.N. Vonk (op voordracht van SAVO) 

/ De heer De heer N. Koers AA (op voordracht van NOG) 

/ De heer E.W.H. Holterman (op voordracht van NOG) 

/ Mevrouw F.M. Anker (op voordracht oudergeleding GMR).
61

 

 

De heer X.J. den Uyl wordt benoemd als voorzitter van de RvT. Vooruitlopend op de fusie zijn reeds in 

december 2006 de heer drs. A.J. Strijker en mevrouw S. De Boer door de voorlopige RvT benoemd als lid 

van het CvB.
62

  

De gemeenteraad heeft op 20 februari 2007 ingestemd met de statuten van Stichting Dunamare. De akte 

van oprichting heeft, voor zover de onderzoekers hebben kunnen vaststellen, niet voor de raad ter inzage 

gelegen. In hoeverre de raad op de hoogte is geweest van de personele invulling van de RvT van 

Dunamare, en de continuïteit van personen die er sinds de instelling van een bestuurscommissie in het 

                                                        

60
 Oprichtingsakte en statuten Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs Haarlem, Krans Helmig Stuijt Notarissen en 

advocaten, d.d. 23 juni 2006, slotverklaring van de oprichter.  

61
 Bron: Jaarrekening Dunamare 2007, p. 5. Uit de jaarrekening wordt tevens duidelijk wanneer de RvT bij elkaar kwam en dat 

de RvT een auditcommissie benoemde (de heren E.W.H. Holterman en H.J.M. Mantel), een Remuneratiecommissie (de heren ir. 

J. Vermeer, E.N. Vonk en drs. X.J. den Uyl). PWC werd als externe accountant benoemd.  

62
 Bron: Jaarrekening Dunamare 2007, p. 6.  
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bestuur c.q. toezicht van het openbaar voortgezet onderwijs heeft plaatsgevonden, ook niet kunnen 

vaststellen. Aangenomen mag echter worden dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte was. In ieder 

geval kan vastgesteld worden dat er door de raad nooit bezwaren zijn gemaakt bij de samenstelling van het 

bestuur van Stichting OVO c.q. de RvT van Stichting Dunamare.  

4.2 / Functioneren governance-structuur 

Bespreken begrotingen en jaarrekeningen steevast vertraagd 

Het belangrijkste instrument dat de gemeenteraad heeft, waar het de governance van Stichting OVO en 

Stichting Dunamare betreft, is het in overleg treden met Stichting Dunamare over begroting en jaarrekening 

van Stichting Dunamare. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan het college (zie ook 

paragraaf 2.1). Tabel 2.2 geeft een overzicht van de toezending, vaststelling en eventuele behandeling van 

begrotingen en jaarrekeningen van Stichting Dunamare door de tijd heen.  

 

Tabel 2.3: overzicht toezending en vaststelling begrotingen en jaarrekeningen Stichting OVO/Dunamare 

Document  Wanneer 

toegezonden 

Vastgesteld B&W Behandeling 

raad 

Jaarverslag 2006 (Stichting OVO) 24 januari 2007 Niet bekend Niet bekend 

Begroting 2007 (Stichting OVO/ 

Dunamare) 

Afgegeven door 

Dunamare 

(datum 

onbekend) 

Niet bekend Niet bekend 

Begroting 2008 (Dunamare) Afgegeven door 

Dunamare 

(februari 2008) 

Niet bekend Niet bekend 

Jaarverslag en jaarrekening 2007 

(Stichting OVO/Dunamare) 

Afgegeven door 

Dunamare 

(december 2009) College van B&W, 

23 maart 2010 

Commissie 

Samenleving,  

8 april 2010 

(behandeld) Jaarverslag en jaarrekening 2008 

(Dunamare) 

16 dec 2009 

Begroting 2009 (Dunamare) Afgegeven door 

Dunamare 

(datum 

onbekend) 

Niet bekend Niet bekend 

Begroting 2010 (Dunamare) 9 maart 2010 
College van B&W, 

21 december 2010 

Niet bekend 

Jaarverslag en jaarrekening 2009 

(Dunamare) 

1 juli 2010 Niet bekend 

Begroting 2011 (Dunamare) 1 februari 2011 
College van B&W, 

14 juni 2011 

Commissie 

Samenleving,  

7 juli 2011 

(behandeld)  

  



 

 Rkc Haarlem / Inrichting en functioneren governance-structuur Openbaar Voortgezet Onderwijs 28 

Jaarverslag en jaarrekening 2010 

(Dunamare) 

1 juli 2011 

College van B&W, 

21 augustus 2012 

Commissie 

Samenleving, 6 

september 2012 

(behandeld) en 

24 januari 2013 

(behandeld) 

Jaarverslag en jaarrekening 2011 

(Dunamare) 

26 juni 2012 

Begroting 2012 (Dunamare) 26 juni 2012 

Jaarverslag en jaarrekening 2012 

(Dunamare) 

Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

Begroting 2013 Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

 
 

Op 23 maart 2010 stelt het college van B&W het jaarverslag 2007 en 2008 van Stichting Dunamare vast.
63

 

Een dag voorafgaand aan het collegebesluit heeft een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en 

Stichting Dunamare over de jaarrekening en het jaarverslag 2008.
64

 Het is voor het eerst dat een jaarverslag 

van Stichting Dunamare, of diens voorganger Stichting OVO, op de agenda van het college staat. De 

jaarverslagen 2007 en 2008 worden ter kennisname aan de commissie Samenleving gezonden. Deze staan 

op de agenda van de commissie Samenleving van 8 april 2010. Op verzoek van D66 worden de stukken in 

de commissie besproken. In de commissie geven zowel de wethouder als de voorzitter CvB van Stichting 

Dunamare een toelichting. De wethouder geeft aan dat er in het verleden niet genoeg aandacht is geweest 

voor het bespreken van het openbaar onderwijs en de voorzitter CvB van Dunamare geeft aan dat de 

bespreking van het jaarverslag 2007 er bij in is geschoten.
65

  

 

Er zijn op dat moment in de raad reeds eerder vragen gesteld over de jaarstukken van Dunamare:  

/ In januari 2010 merkt D66 naar aanleiding van het verslag van de commissievergadering in december 

2009 op navraag te hebben gedaan naar de financiële stukken van Dunamare, omdat deze zouden 

ontbreken. De wethouder antwoordt dat het niet juist is dat Dunamare geen financiële stukken levert. Hij 

zal navraag doen in het aanstaande overleg met Dunamare.
66

  

/ In februari 2010 vraagt D66 de jaarstukken van Dunamare en Spaarnesandt (openbaar primair 

onderwijs, red.) op de termijnagenda te plaatsen.
67

  

/ In maart 2010 vraagt D66 aan de wethouder “wanneer de raad de in oktober toegezegde jaarstukken 

van Dunamare tegemoet kan zien.”
68

 De wethouder antwoordt: “bij de verzelfstandiging van de 

stichtingen voor onderwijs zijn sommige zaken niet goed op de rails gezet, onder andere de afspraken 

over jaarstukken. Dat wordt nu rechtgezet. Er is dus bij de gemeente iets misgegaan met het vaststellen 

van de jaarrekeningen. Vanavond staan de stukken van stichting Spaarnesant op de agenda. Dunamare 

volgt zo spoedig mogelijk, daar stelt hij zich persoonlijk verantwoordelijk voor.” 
69

  

                                                        

63
 Collegebesluit ‘Vaststellen verantwoordingen 2007 en 2008 Stichting Dunamare’, (reg.nr. 2008/186975 en 09/248157), d.d. 23 

maart 2010. 

64
 Bijlage E bij collegebesluit ‘Vaststellen verantwoordingen 2007 en 2008 Stichting Dunamare’, (reg.nr. 2008/186975 en 

09/248157), d.d. 23 maart 2010.  

65
 Notulen commissie Samenleving, d.d. 14 januari 2010, p. 2.  

66
 Notulen commissie Samenleving, d.d. 4 februari 2010, p. 7. 

67
 Notulen commissie Samenleving, d.d. 4 februari 2010, p. 7. 

68
 Notulen commissie Samenleving, d.d. 4 maart 2010, p. 1. 

69
 Notulen commissie Samenleving, d.d. 4 maart 2010, p. 1. 
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Op 21 december 2010 stelt het college de begroting 2010 en de jaarrekening 2009 van Stichting Dunamare 

en de afzonderlijke openbare scholen vast. Beide documenten zijn respectievelijk op 9 maart en 1 juli 2010 

door Dunamare aan de gemeente gezonden.
70

 Niet vast te stellen is waarom het tot 21 december 2010 

duurt voordat deze stukken op de agenda van het college komen. Beide documenten zouden ter 

kennisname aan de commissie Samenleving zijn gezonden. Niet duidelijk is of dit ook gebeurd is. 

 

Op 14 juni 2011 spreekt het college over de begroting 2011 van Dunamare.
71

 De begroting is vervolgens ter 

kennisname aan de commissie Samenleving voorgelegd en daar op 7 juli 2011 behandeld. Naar aanleiding 

van vragen uit de raad stelt het college in een brief aan de raad: “Na ontvangst van de door Stichting 

Dunamare Onderwijsgroep ingediende begroting 2011 is, tijdens het overleg tussen de gemeente en 

genoemd schoolbestuur, een aanvullende toelichting op de bijdrage van de scholen aan de centrale 

organisatie gevraagd. Deze toelichting is op 11 april 2011 ontvangen. Hierna is de reguliere interne 

ambtelijke procedure inzake de totale toetsing inclusief de B&W-nota met betrekking tot de voorliggende 

begroting 2011 van genoemd schoolbestuur gevolgd”. Hiermee geeft het college uitleg over de ontstane 

vertraging. 

 

Dan duurt het ruim een jaar voordat het college opnieuw over stukken van Dunamare spreekt. Opvallend is 

dat het jaarverslag en de jaarrekening 2010 (aangeleverd in juli 2011) pas in augustus 2012 door het college 

wordt besproken. Dan gezamenlijk met de jaarrekening 2011 en de begroting 2012. Deze worden in de 

commissievergaderingen van 6 september 2012 en 24 januari 2013 in de commissie Samenleving 

behandeld. Dit is in de periode dat er in de raad ook nadrukkelijk over de sluiting van het Teyler College 

wordt gesproken.  

 

Regulier overleg gemeente-Stichting Dunamare  

Naast de bespreking van begroting en jaarrekening in het college en de commissie Samenleving zijn er drie 

vormen van overleg met en over het onderwijs:  

/ het regionaal bestuurlijk overleg (een overleg van portefeuillehouders in de regio, bijvoorbeeld over de 

regionale educatieve agenda);  

/ het schoolbestuurlijk overleg (ook regionaal, maar met scholen);  

/ regulier overleg met afzonderlijke scholen. 

 

De portefeuillehouder voert jaarlijks regulier overleg met de RvT en de voorzitter CvB van Dunamare. In 

voorkomende gevallen vindt er ook tussentijds overleg plaats. Het overleg met de gemeenteraad wordt 

gevoerd door het CvB van Dunamare. De RvT kiest er bewust voor afstand tot de gemeenteraad te 

bewaren. Ze wenst nadrukkelijk niet te politiseren. Dat past haar inziens niet bij de rol van toezichthouder. 

De RvT spreekt enkel met de portefeuillehouder.  

 

Vanuit gemeentelijke zijde is aangegeven aan dat in het overleg tussen portefeuillehouder en Dunamare ook 

de schaalgrootte van Dunamare ter sprake komt, en dan met name wat dit voor extra verplichtingen voor 
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Dunamare met zich meebrengt. De schaalvoordelen van een dergelijke koepel zijn groot. Leerlingen hebben 

daar baat bij. De keerzijde daarvan is dat als het op twee van de scholen van Dunamare niet goed gaat, het 

afstraalt op alle scholen onder de koepel. De beeldvorming rondom Dunamare schept verplichtingen, zo 

geven geïnterviewden aan.  

 

Het overleg met het onderwijsveld betreft een aangelegenheid van het college, evenals het door de raad 

aan het college gemandateerde toezicht op Stichting Dunamare. (Voorbereiding op) beiden lijkt niet of 

onvoldoende ambtelijk belegd. Het is onduidelijk hoe de monitoring van de stukkenstroom vanuit Dunamare 

nu verloopt (zo is de status van het jaarverslag 2012 en de begroting 2013 ook binnen de ambtelijke 

organisatie onbekend).  

Ook is onduidelijk hoe de bestuurlijke bespreking van stukken ambtelijk wordt voorbereid; voor zover de 

onderzoekers hebben kunnen vaststellen zijn er geen agenda’s en verslagen van bestuurlijk overleggen. 

Hierdoor kan het zo zijn dat het college in juli 2011 aan de raad aangeeft dat de begroting 2011 laat is, 

omdat het college in eerder overleg met Stichting Dunamare nog een aantal aanvullende vragen heeft 

gesteld, terwijl van dit bestuurlijk overleg met Stichting Dunamare geen verslag is, noch een ambtelijk 

voorbereidingsmemo aan het college waarin de bespreekpunten over de begroting worden meegenomen.  

 

Vanuit Dunamare is aangegeven dat het contact tussen Dunamare en gemeenteraden (niet enkel Haarlem, 

maar ook met die van andere gemeenten) moeizaam verloopt. Raden staan op afstand. Destijds is daar 

bewust voor gekozen, maar de vragen die raden stellen en de beeldvorming en berichtgeving over 

Dunamare geven er blijk van dat raden meer nabijheid wensen. Overleg met de gemeenteraad vindt echter 

sporadisch plaats. Lastig punt voor Dunamare is dat het begrotingen en jaarrekeningen toestuurt aan het 

college, maar dat deze soms pas veel later in de raad komen.  

4.3 / Teyler College 

In deze paragraaf gaan de onderzoekers nader in op het Teyler College. Daarbij beperken de onderzoekers 

zich tot de sluiting van het Teyler College in het licht van de governance-structuur en de bevoegdheden van 

de gemeenteraad ten aanzien van de sluiting. Dit conform de wensen van de raad zoals geuit in de op 1 

november 2012 aangenomen motie. De onderzoekers hebben geen onderzoek verricht naar, en zullen 

derhalve ook geen uitspraken doen over, de wenselijkheid dan wel noodzakelijkheid van het Teyler College 

of de betrokkenheid van de gemeente bij de totstandkoming van het Teyler College en de mate waarin de 

ontwikkeling van het Teyler College paste binnen de ontwikkeling van het Stadshart Schalkwijk.  

 

Historie en achtergrond Teyler 

Wanneer de raad in februari 2006 besluit tot verzelfstandiging van het voortgezet onderwijs, besluit de raad 

in te stemmen met de fusie van een aantal scholen. Het gaat daarbij om de drie trajecten waaronder de 

fusie van delen van het Linnaeus College en een deel van Lieven de Keyschool (voormalige Daaf 

Gelukschool) tot een openbare scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, havo, namelijk het Teyler College.
72

 

De raad is hiermee expliciet betrokken geweest bij de start en oprichting van het Teyler College.  

 

De gemeente heeft, aldus geïnterviewden, nadrukkelijk ingezet op de oprichting van een brede 

VWO/HAVO/VMBO-t school in Schalkwijk en is hierover het gesprek met Stichting Dunamare (aanvankelijk 
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nog Stichting OVO) aangegaan. Geïnterviewden noemen twee aspecten die in de ontwikkeling van het 

Teyler College met name een rol speelden:  

/ Bij de beslissing om het Teyler college te starten zou de wethouder hebben toegezegd dat er snelle 

nieuwbouw zou plaatsvinden aan de Floris van Adrichemlaan. Later ontstond bij de gemeente het plan 

Stadshart Schalkwijk en wilde de gemeente de school daar vestigen. Daar lagen grote ambities, maar 

door de crisis trok de projectontwikkelaar zich terug. Dat heeft gevolgen gehad, ook voor de toekomstige 

huisvesting / nieuwbouw van het Teyler College. Er moest opnieuw onderzoek worden gedaan naar een 

goede vestigingsplaats voor het Teyler college. Er kwam dienaangaande een besluit 9 maanden na de 

eerste halvering van het aantal inschrijvingen in december 2010. 

/ De vorm die voor het Teyler College gekozen is, een brede scholengemeenschap waarin alle profielen 

werden aangeboden (zoals de wet voorschrijft) met bijzondere profilering op Sport en Cultuur, omdat dit 

profiel zou aansluiten bij de doelgroep in Schalkwijk. Achteraf bestaan twijfels bij de aansluiting van dit 

profiel bij de doelgroep in Schalkwijk.  

 

Beide aspecten zijn van invloed geweest op de beeldvorming over het Teyler College. Uit interviews en het 

feitenrelaas zoals Dunamare dat in november 2012 heeft opgesteld wordt duidelijk dat na een goede start, 

voor het schooljaar 2010-2011 de verwachte groei naar 120 aanmeldingen achter bleef.
73

 Het aantal 

aanmelding valt terug naar 50 leerlingen. Dat is in de ogen van Dunamare te weinig om onderwijskwaliteit te 

kunnen blijven bieden. De schoolleiding laat onderzoeken wat de oorzaken van de tegenvallende 

aanmelding waren. Rode draad blijkt de wens van ouders om hun kinderen buiten Schalkwijk naar school te 

laten gaan. Zij zijn van mening dat hun kind betere kansen zou hebben als het naar school gaat in een wijk 

waar de sociale klasse en het gemiddelde niveau van de leerlingen hoger ligt. Dit vindt men belangrijker dan 

de extra lessen die het Teyler op onderdelen aanbood. Ook de slechte huisvesting van de school en het 

doodbloeden van de plannen voor nieuwbouw spelen een rol, zo blijkt uit het feitenrelaas. 

 

In relatie tot de gedane extra investeringen dringt zich bij het bestuur de vraag op of het verantwoord was 

om de andere scholen een deel van het budget af te nemen dat voor hún leerlingen bestemd was. In de 

zomer van 2010 hebben het bestuur en de rector de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Haarlem 

op de hoogte gebracht van de benarde situatie. Deze dringt sterk aan op voortzetting van de school. 

 

In december 2010 komt de gemeente met een alternatieve locatie voor nieuwbouw van de school. Voor het 

Teyler College komt dit te laat. De wethouder van de gemeente Haarlem deed nog een poging om de 

verantwoordelijkheid voor het Teyler College te verbreden, zodat niet alleen de scholen van Dunamare bij 

zouden dragen aan het oplopende tekort. De overige VO-schoolbesturen kunnen of willen echter niet 

inleveren. De financiële cijfers waren duidelijk, sluiting was voor Dunamare onvermijdelijk. In het overleg met 

de Medezeggenschapsraad (MR) van het Teyler College blijkt dat ook de school zelf dit als onvermijdelijk 

ervoer. Het besluit wordt in april 2011 uitgebreid besproken. Met de medewerkers, leerlingen, ouders op 

verschillende ouderavonden, met de commissie Samenleving van de gemeente Haarlem en met andere 

geïnterviewden. Er wordt een plan voor afbouw gemaakt. 

 

Terugkijkend op de afgelopen zes jaren stelt Dunamare dat duidelijk is geworden dat het risico dat het 

schoolbestuur nam met het stichten van een nieuwe school nóg groter was dan vooraf ingeschat. Weliswaar 

is er vooraf gestudeerd, gerekend, advies ingewonnen, maar externe ontwikkelingen hebben geleid tot 

snelle veranderingen op een school die nog in een opbouwfase verkeerde. In de optiek van Dunamare 
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waren de fatale factoren in dit geval: maatschappelijke ontwikkelingen, de locatie, het lerarentekort, en het 

uitblijven van nieuwbouw. 

 

Besluiten over het opheffen van een school  

De wet bepaalt expliciet, dat de gemeenteraad besluit over de opheffing van de openbare school. Die 

bevoegdheid is niet over te dragen aan een samenwerkingsbestuur (artikel 53c3 Wvo). Met betrekking tot 

een zogenoemde dislocatie geldt dat het stichtingsbestuur zelf kan besluiten deze op te heffen, wanneer de 

handhaving ervan uit huisvestingsoogpunt niet meer noodzakelijk is. Bepalend hiervoor is het feit dat een 

dislocatie geen eigen BRIN-nummer heeft.
74

 Toch is het denkbaar dat ook de handhaving van een 

dislocatie, gelet op de spreiding van het openbaar onderwijs, voor een gemeentebestuur een relevant 

onderwerp is, waarover de gemeenteraad mee wil beslissen. Dan is het van belang dat onderwijsbestuur en 

gemeente hierover het gesprek aangaan (behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet).  

 

Omdat het Teyler College een dislocatie betreft zonder eigen BRIN-nummer, is het besluit van Stichting 

Dunamare (in april 2011) om het Teyler College te sluiten, een besluit conform de bevoegdheden zoals 

vastgelegd in de wet. 

 

Afstemming gemeente-Stichting Dunamare  

Hoewel het sluiten van het Teyler College, de bevoegdheid is van Stichting Dunamare, is de ontwikkeling en 

sluiting van het Teyler College niet buiten de gemeente om gegaan. Op basis van interviews stellen de 

onderzoekers vast dat gemeente en Stichting Dunamare veelvuldig over het Teyler College hebben 

gesproken. Achteraf stellen geïnterviewden vanuit de gemeente echter dat het spreken over het Teyler 

College wellicht te impliciet is gebeurd, en dat gesprekken met name gaan over de vorm: 

onderwijshuisvesting en de vraag die voor lag voor nieuwbouw, maar dat onvoldoende expliciet is 

gesproken over inhoud, over profielen, over de wensen en behoeften van een scholengemeenschap op die 

locatie. Ten slotte stellen geïnterviewden dat, op het moment dat sluiting van het Teyler College een 

serieuze mogelijkheid wordt, er een nieuwe dynamiek ontstaat. De raad weet zich aangesproken in zijn 

verantwoordelijkheid en  voelt zich verantwoordelijk voor een aantal ouders die zich zorgen maken om de 

mogelijke sluiting van het Teyler College. 

 

Omdat er geen agenda’s en verslagen zijn van deze afstemming, hebben de onderzoekers niet kunnen 

reconstrueren hoe de afstemming precies heeft plaatsgevonden.  

 

Betrokkenheid gemeenteraad bij sluiting Teyler College  

De onderzoekers stellen vast dat de sluiting van het Teyler College pas op de agenda van de raad komt te 

staan, nadat Stichting Dunamare in april 2011 heeft besloten tot sluiting. Voor zover de onderzoekers 

hebben kunnen vaststellen, staat de sluiting voor het eerst op de agenda van de commissie Samenleving 

van 19 mei 2011.
75

 In de periode voorafgaand aan 2011, lijkt de raad niet geïnformeerd over de problemen 

bij het Teyler College, noch de voorgenomen sluiting. Gelet op de betrokkenheid van de gemeente bij de 
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oprichting van het Teyler College, en de maatschappelijke onrust die de sluiting van een school mogelijk 

veroorzaakt, was het passend geweest als het college de raad hier eerder over had geïnformeerd.  

 

Nadat in mei 2011 de sluiting bekend is geworden, worden in juni 2011 door de fracties van PvdA, 

GroenLinks, VVD, D66 en SP een aantal vragen gesteld:  

/ Is het mogelijk dat de huidige leerlingen van het Teyler College op de bestaande locatie kunnen 

blijven tot zij hun eindexamen hebben gedaan? 

/ Is het mogelijk dat de leraren die les aan de leerlingen van het Teyler College zouden geven op het 

Schoter Lyceum, naar Schalkwijk komen en daar aan de bovengenoemde leerlingen les geven? 

Veel leerlingen van het Teyler College vinden de fietsafstand van Schalkwijk naar Haarlem-Noord 

namelijk te groot en sommige ouders hebben moeite met de vervoerskosten als hun kinderen met 

de bus zouden gaan 

/ Is het mogelijk dat het Teyler College op korte termijn overgenomen kan worden en eventueel als 

een dependance verder gaat, mogelijk op een andere locatie in Schalkwijk.  

/ Is het waar dat er voor de rode, tijdelijke lokalen van het Teyler College vergunning voor 5 jaar is 

verleend? Zo ja, is het mogelijk hiervoor verlenging te verlenen als de school op de huidige locatie 

doorgaat? Zo nee, waar zouden de huidige leerlingen ondergebracht zijn als er genoeg 

aanmeldingen voor het Teyler College waren geweest? 

/ Klopt het dat er de leerlingen die in het gebouw van het voormalig LJC aan het Spijkerboorpad 

onderwijs zullen krijgen, onvoldoende voorzieningen zijn om de KEC-lessen te verzorgen? 

/ Het is de bedoeling dat een gedeelte van de leerlingen van het Teyler College in een ander gebouw 

dan dat van het Schoter Lyceum ondergebracht worden. Wat zijn de kosten om dit gebouw 

gebruiksklaar te maken voor de Teyler-scholieren? 

/ Waarom heeft men niet eerder tot nieuwbouw besloten voor het Teyler College toen er genoeg 

aanmeldingen waren? 

/ Klopt het dat de leerlingen van het Teyler College die slagen voor hun eindexamen, een diploma 

zullen ontvangen van het Schoter Lyceum en niet van het Teyler College? En klopt het dat 

eindexamenkandidaten die niet slagen, hun opleiding op het volwassenenonderwijs moeten 

voorzetten? 

/ Klopt het dat Dunamare voor 100% aanbieder van zorgonderwijs in de regio is? Zo ja, wat zijn de 

financiële gevolgen hiervan? 
76

 

De wethouder beantwoordt de vragen op 16 juni 2011. 
77

  

 

Op 23 juni 2011 wordt een motie vreemd aan de dag ingebracht.
78

 Met de motie draagt de raad het college 

op: 

/ alles op alles te zetten om verder te zoeken naar een oplossing, het liefst vóór het nieuwe 

schooljaar begint; 

/ een onderzoek te starten of het toch mogelijk is het Teyler College open te houden of ten minste 

een jaar extra voor de huidige leerlingen als overbrugging; 
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/ in dit onderzoek ook te kijken hoe havo/vwo-onderwijs in Schalkwijk behouden kan blijven en wat de 

oorzaak is geweest van de onvoldoende aanmeldingen op het Teyler College; 

/ te bekijken of vrijgekomen locaties in de wijk uitkomst kunnen bieden voor het openhouden of 

eventueel het doorstarten van het Teyler; 

/ zich volledig in te zetten om op zijn minst verkapte ‘gedwongen spreiding’ te vermijden. 

/ zijn uiterste best te doen leerlingen in de door hen gekozen vakkenpakketten eindexamen te laten 

doen en waardoor ze een Teylerdiploma in ontvangst kunnen nemen; 

/ het coalitieakkoord Haarlem 2010-2014 ‘Met het oog op morgen’ te respecteren en in deze geest te 

handelen. 
79

 

In de beantwoording geeft de wethouder aan dat sluiting van het Teyler College niet is tegen te houden, 

omdat de exploitatie niet rond te krijgen is.
80

 Tevens benoemt de wethouder het feit dat “wij in de commissie 

nu tot drie keer toe uitgebreid op het Teyler College zijn ingegaan, vergezeld van een brief van mijn hand en 

ook van een brief van de Dunamare Onderwijsgroep, waarin uitgebreid uiteengezet wordt waarom het niet 

kan, niet aanvaardbaar is en ook onhaalbaar is om het Teyler College het komende jaar door te zetten.” 
81

 

De motie wordt ondertekend door Trots, SP, OPH, Actiepartij, CDA en Haarlem Plus. De motie wordt in 

stemming gebracht en verworpen.
82

  

 

In de jaren die volgen blijft het Teyler College veelvuldig terugkomen, onder meer de commissie 

Samenleving van 31 mei 2012
83

 en bij de algemene beschouwingen in de raad van 2 juli 2012.
84

 Op 7 

februari 2013 wordt aan de commissie Samenleving medegedeeld dat het CvB van Stichting Dunamare de 

‘commissie uitnodigt voor een open en verhelderend gesprek over de sluiting van het Teyler College”.
85
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Verantwoordelijkheidsverdeling onderwijs-gemeente in drie regimes 
 

Inrichting governance Bestuurscommissie OVO op basis van verordening 

Bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid 

(art.) 

Bestuurscommissie OVO Gemeente (college van B&W en gemeenteraad) 

Doel (2) Verzorgen en in stand houden van openbaar voortgezet 

onderwijs
86

 

 

Samenstelling 

commissie (4) 

Minimaal vijf en maximaal zeven leden 

Commissie doet voordracht (twee door GMR, namens ouders) 

Stelt in reglement procedure voor voordracht vast die ter 

kennisgeving aan raad wordt gezonden  

Gemeenteraad benoemt leden op voordracht van de commissie (twee 

leden worden door GMR en namens ouders voorgedragen)  

Periode en 

vervanging (5) 

Voor vier jaar benoemd (twee leden voor twee jaar) 

Aftredende leden benoembaar voor maximaal een periode 

 

Schorsing en 

ontslag (7) 

Commissie kan leden voor vier maanden schorsen bij ernstig 

afbreuk doen aan functioneren commissie, maar legt dat direct 

ter bekrachtiging voor aan raad 

Gemeenteraad kan leden voor vier maanden schorsen bij ernstig afbreuk 

doen aan functioneren commissie 

Gemeenteraad kan leden ontslaan bij ernstig afbreuk doen aan 

functioneren commissie 

Taken en 

bevoegdheden (9) 

BC heeft alle bevoegdheden als bevoegd gezag 

Bevoegd tot aangaan overeenkomsten rondom registergoederen 

BC bepaalt welke bevoegdheden aan algemeen directeur, 

clusterdirecteuren en schoolleiders worden gemandateerd 

 

Sluiting scholen (9)  Bevoegdheid tot sluiten scholen blijft bij de gemeenteraad 

Geheimhouding en 

inzage in stukken 

(12) 

Commissie kan geheimhouding opleggen Inzage door gemeenteraad in geheime stukken wordt slechts geweigerd bij 

strijd met openbaar belang 
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Vergoeding (13) Commissieleden genieten vergoeding voor bijwonen van 

vergaderingen. Dit op basis van gemeentelijke verordening 

Raad stelt verordening vast waarin vergoedingen (eveneens die van 

raadsleden, wethouders, commissieleden en fractie-assistenten) 

Reglementen (14)  Commissie stelt huishoudelijk regelement op, evenals 

directiestatuut 

 

Verantwoording (15) 

 

Brengt jaarlijks verslag uit aan raad over werkzaamheden (in 

ieder geval aandacht voor: wezenskenmerken) tegelijk met 

advies over jaarrekening 

Verslag is openbaar (“wordt bekendgemaakt”)  

 

Schorsen besluiten 

(15) 

Commissie brengt over geschorste besluit binnen vier weken 

schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de raad 

College van B&W schorst besluiten van commissie die in strijd zijn met 

recht of algemeen belang 

College van B&W neemt besluit tot schorsing binnen twee weken na 

ontvangst 

College van B&W brengt geschorste besluit terstond schriftelijk ter kennis 

aan de gemeenteraad 

Gemeenteraad neemt met redenen omkleed besluit en regelt gevolgen 

van beslissing 

Als het oordeel van de gemeenteraad is dat commissiebesluit in strijd is 

met recht of algemeen belang, moet commissie binnen vier weke opnieuw 

een besluit nemen 

Financiën en 

verslaglegging (16) 

Biedt college jaarlijks uiterlijk 1 juni ontwerpbegroting 

Biedt college jaarlijks uiterlijk 1 juli ontwerpjaarrekening 

College van B&W neemt ontwerpen commissie over, tenzij in strijd met het 

recht of het algemeen belang 

Wijzigen of intrekken 

verordening (17) 

Commissie kan hiertoe verzoek doen bij raad Gemeenteraad kan de verordening te allen tijde wijzigen of intrekken, 

maar pas na overleg commissie. 

Evalueren (19) Jaar na inwerkingtreeding verordening stelt commissie een 

onderzoek in naar functioneren en brengt verslag uit aan raad 

Verslag gaat vergezeld van voorstellen tot wijziging van de 

verordening 
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Inrichting governance Stichting OVO op basis van statuten  

Bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid 

(art.) 

Bestuur OVO Gemeente (college van B&W en gemeenteraad) 

Doel (2) In stand houden van op openbare en algemeen bijzondere scholen voor 

voortgezet en speciaal onderwijs 

 

Samenstelling 

Bestuur (6) 

Minstens vijf, maximaal acht  

Bestuur benoemt leden (op basis van eigen regelement met profielschets en 

regeling inzake werving en selectie) 

Eerste bestuur is bij akte van oprichting benoemd, daarna 

coöptatie 

Periode en 

vervanging (7) 

Benoemd voor vier jaar. Ten hoogste eenmaal herbenoemd  

Schorsing en 

ontslag (8) 

Bestuur kan leden schorsen (vier maanden) en ontslaan bij ernstig afbreuk doen 

aan functioneren OVO (moet met redenen omkleden) 

 

Taken en 

bevoegdheden  

(10 en 12) 

Besturen stichting 

Aangaan overeenkomsten rondom registergoederen 

Het bestuur kan anderen die bij de stichting werkzaam zijn de bevoegdheid 

geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen 

 

Sluiting scholen (26) “Voor een besluit tot fusie, omzetting, opheffing dan wel gedeeltelijke opheffing 

of afsplitsing van de school, die is ontstaan uit de samenvoeging van het 

Damiate College en de delen van het Linnaeus College, dat genomen wordt 

binnen de eerste vier volledige schooljaren na oprichting van de stichting, is 

unanimiteit van de zittende leden van het bestuur vereist” 

 

Geheimhouding en 

inzage in stukken 

(12) 

Vergaderingen openbaar, tenzij twee leden of voorzitter beslotenheid nodig acht 

Dit slechts onder voorwaarden (beschermen persoonlijke levenssfeer, 

economische en financiële belangen stichting) 

Bestuur kan geheimhouding opleggen 

 

Vergoeding (6) Geen beloning voor werkzaamheden, wel is vacatiegeldregeling mogelijk en 

onkostenregeling (op basis van door bestuur vastgestelde regeling)
87

 

 

Reglementen (14)  Huishoudelijk reglement bevat regels voor de werkwijze en samenstelling van de 

commissie 

 

Verantwoording (15) Brengt jaarlijks verslag uit aan raad over werkzaamheden (in ieder geval  

                                                        

87
 De laatste jaren geschiedt bezoldiging conform de (algemeen verbindend verklaarde) bestuurders cao VO. 



 

 Rkc Haarlem / Inrichting en functioneren governance-structuur Openbaar Voortgezet Onderwijs 38 

aandacht voor wezenskenmerken) 

Verslag is openbaar (“wordt bekendgemaakt”) 

Financiën en 

verslaglegging (22) 

Biedt gemeenteraad jaarlijks uiterlijk 1 december ontwerpbegroting ter overleg 

Vergezeld van verslag accountant dat ingaat op : 1) verklaring bij de rekening;  

2) bevindingen over doelmatigheid en rechtmatigheid van beheer en 

administratie 

Na overleg (dat binnen 30 dagen plaatsvindt) of anders 30 dagen stelt bestuur 

begroting en rekening vast 

Desgewenst vindt tussen raad en bestuur stichting overleg 

plaats 

 Idem als bij begroting. Uiterlijk 1 mei ontwerpjaarrekening 

Statuten wijzigen of 

stichting ontbinden 

(23 en 24) 

Met 2/3 stemmen besluiten tot wijzigen statuten Wijziging van statuten behoeft instemming raad (maar kan 

slechts onthouden worden als overheersende invloed van 

overheid op openbaar onderwijs door statutenwijziging in 

gevaar zou komen)  

Bezwaar tegen 

besluit 

Niets over opgenomen  

Evalueren Niet over opgenomen  
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Inrichting governance Dunamare op basis van statuten en Reglement Toezicht 

Bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid 

(art.) 

CvB Dunamare RvT Dunamare Gemeenteraad (c.q. college van 

B&W)
88

 

Reglement Toezicht  

Doel (4) In stand houden van openbare 

en bijzondere scholen voor 

voortgezet onderwijs 

   

Samenstelling CvB 

en RvT (4 en 8) 

Twee of drie. Aantal leden wordt 

bepaald door RvT  

Benoeming door RvT 

Minstens zes hoogstens acht 

Aantal leden wordt bepaald door 

RvT  

Benoeming door RvT 

  

Periode (6) Voor de duur van 

arbeidscontract (door RvT) 

 

Benoemd door Rvt voor vier jaar 

Herbenoeming slechts één maal 

mogelijk 

  

Schorsing en 

ontslag (6) 

Schorsing van ten hoogste drie 

maanden. Dit door RvT 

Ook ontslag is een bevoegdheid 

van RvT 

 

 

  

Taken en 

bevoegdheden (7 en 

12) 

CvB belast met besturen 

stichting 

Formuleert concrete 

doelstellingen voor scholen die 

door stichting in stand worden 

gehouden 

Bevoegd tot verrichten 

rechtshandelingen omtrent 

registergoederen 

  

 

Goedkeuring RvT is nodig voor 

besluiten van CvB die gaan over 

borg staan, schuld maken etc. 

Verder goedkeuring RvT over: 

Omvangrijke financiële 

verplichtingen, samenwerkingen, 

strategisch beleidsplan 

Gemeenteraad oefent toezicht uit 

op bestuur in de zin van  

art. 53c.5.e WVO 

Afspraken worden vastgelegd in 

een reglement of een convenant 

(zie kolom hiernaast) 

Artikel 6: bij ernstige 

taakverwaarlozing (voor zover 

openbaar onderwijs) neemt 

gemeenteraad maatregelen die 

hij nodig acht om continuïteit 

onderwijsproces te waarborgen 

(art. 53c.9)  

                                                        

88
 In de statuten wordt steeds melding gemaakt van de gemeenteraad als drager van verantwoordelijkheid aan de zijde van de gemeente. De gemeenteraad heeft zijn 

taken echter gemandateerd aan het college van B&W. 
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Sluiting scholen (7)  Goedkeuring RvT over: “een 

fusie, opheffing of afsplitsing van 

een deel van door de stichting in 

standgehouden scholen conform 

een vastgesteld toetsingskader” 

(7.6.f) 

  

Geheimhouding en 

inzage in stukken 

(8.7) 

Vergaderingen openbaar, tenzij 

een lid van college van bestuur 

beslotenheid nodig acht. Dit 

slechts onder voorwaarden 

(persoonlijke levenssfeer, 

economische en financiële 

belangen stichting) 

Bestuur kan geheimhouding 

opleggen 

   

Vergoeding (6 en 12) Arbeidsvoorwaarden, 

bezoldigingen vergoeding van 

onkosten van het CvB doet RvT, 

overeenkomstig CAO-VO 

Bezoldiging en 

onkostenvergoeding aan CvB en 

RvT geschiedt op basis van een 

door de RvT opgesteld 

reglement. Wordt op hoofdlijnen 

openbaar gemaakt in jaarverslag 

  

Reglementen (11 en 

14)  

Toetsingskader voor fusie, 

opheffing of afsplitsing 

Managementstatuut 

Reglement bezoldiging en 

onkostenvergoeding 

Reglement toezicht of 

convenant met gemeenteraad 

Bestuursreglement 

   

Verantwoording (7) CvB legt in jaarverslag 

verantwoording af over de mate 

waarin de vastgestelde missie 

en (door CvB gestelde doelen 

voor scholen) worden gehaald 

  Artikel 2: Voor 1 juli brengt CvB 

verslag uit aan gemeenteraad 

“Bij die gelegenheid wordt ook 

gesproken over de ontwikkeling 

van de financiën door die school 

op de langere termijn” 
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Financiën en 

verslaglegging (7 en 

9) 

CvB stelt jaarlijks, na overleg 

met gemeenteraden, een 

begroting vast 

CvB stelt uiterlijk zes maanden 

na afloop boekjaar jaarrekening 

op 

RvT keurt begroting goed 

RvT keurt jaarverslag goed 

 

Gemeenteraad voert met CvB 

overleg over begroting 

Artikel 3: Uiterlijk voor 1 februari 

overleg tussen CvB en raad over 

begroting openbare school 

Artikel 4: Uiterlijk voor 1 juli 

overleg tussen CvB en raad over 

jaarrekening openbare school 

Artikel 5: daarbij ook aandacht 

voor relatie Strategisch 

beleidsplan Dunamare en lokaal 

onderwijsbeleid 

  RvT benoemt Accountant en 

draagt CvB op om jaarrekening 

te laten onderzoeken 

  

Wijzigen statuten of 

ontbinden (15 en 16) 

CvB bevoegd om statuten te 

wijzigen 

Vereist goedkeuring van RvT Vereist goedkeuring van 

gemeenteraad (maar kan slechts 

onthouden worden als 

overheersende invloed van 

overheid op openbaar onderwijs 

door statutenwijziging in gevaar 

zou komen) 

Artikel 1 

Juridische fusie en 

splitsing (18) 

CvB bevoegd om te besluiten tot 

fusie  

Vereist goedkeuring van RvT Vereist goedkeuring van 

gemeenteraad, maar slechts 

indien stichting erdoor zou 

verdwijnen, of als hierdoor een 

openbare school zou overgaan 

naar een andere rechtspersoon 

dan de stichting. 

 

Evalueren (18) CvB brengt twee jaar na 

inwerkingtreding statuten 

hierover verslag uit aan RvT 
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Bijlage 2. Openbaar onderwijs in andere gemeenten89  
 

 

                                                        

89
 Overzicht van openbaar onderwijs in andere gemeenten, zoals opgenomen in het rapport Adviesrapport Commissie 

Governance Openbaar Onderwijs, Gemeente Rotterdam, bijlage 12, p. 60 – 61.  
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Bijlage 3. Geraadpleegde bronnen 

 

Interviews  

#  Gesprekspartner Functie Datum 

1. / Dhr. Strijker 

/ Dhr. Kruijer 

/ Voorzitter CvB Dunamare 

/ Concerncontroller Dunamare 

19 april 2013 

2. / Dhr. Den Uyl 

/ Dhr. Kruijer 

/ Voorzitter RvT Dunamare 

/ Concerncontroller Dunamare 

22 april 2013 

3. / Dhr Satter Adviseur onderwijshuisvesting  26 april 2013 

4. / Dhr Divendal Voormalig wethouder onderwijs (2004 – 2010) 26 april 2013 

5. / Dhr. Nieuwenburg Wethouder onderwijs (2010 – heden) 16 mei 2013 

6. / Mevr. Laan 

/ Dhr. Platt 

/ Mevr. Remers 

/ afdelingshoofd Jeugd, onderwijs en sport 

/ plaatsvervangend hoofd afdeling Jeugd, onderwijs en sport 

/ beleidsadviseur onderwijshuisvesting 

16 mei 2013 

7. / Mevr. Koper / Raadslid PvdA 2006 - heden 12 september 2013 

8. / Dhr. Reeskamp / Raadslid Lijst Reeskamp 2002 – heden 12 september 2013 

 

Geraadpleegde documenten 

/ Raadsstuk Versterking regie op ontwikkeling VMBO, d.d. 3 mei 2005, raadsbesluit d.d. 18 mei 2005.  

/ Raadsstuk Definitiefase “2 nieuwe VMBO-scholen”: kredietaanvraag en deelprojecten, d.d. 18 november 

2005, raadsbesluit d.d. 30 november 2005.  

/ B&W-besluit, ‘de organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkelingen van het openbaar voortgezet 

onderwijs’. besluitenlijst B&W, d.d. 17 januari 2006.  

/ Raadsstuk De organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkeling van het openbaar onderwijs 

Haarlem, d.d. 17 januari 2006, raadsbesluit d.d. 15 februari 2006.  

/ Verslag van de openbare vergadering van de commissie Onderwijs, welzijn, sport en recreatie, d.d. 1 februari 

2006.  

/ Verslag van de openbare raadsvergadering, d.d. 15 februari 2006.  

/ Oprichtingsakte en statuten Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs Haarlem, Krans Helmig Stuijt 

Notarissen en advocaten, d.d. 23 juni 2006.  

/ Bestuursoverdracht van scholen voortgezet onderwijs, Krans Helmig Stuijt Notarissen en advocaten, d.d. 23 

juni 2006.  

/ Brief stichting OVO over besturenfusie Dunamare, d.d. 9 februari 2007.  

/ Raadsstuk Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsstichting Dunamare, d.d. 20 

februari 2007, bijlage A: Nota besturenfusie. 

/ Geleideformulier B&W-nota, Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsstichting 

Dunamare, d.d. 20 februari 2007.  

/ Verslag van de vergadering comissie Sameleving, d.d. 8 maart 2007, agendapunt 9.  

/ Verslag raadsvergadering d.d. 15 maart 2007, agendapunt 12.  

/ Motie 8, stichting Dunamare, d.d. 15 maart 2007 

/ Accountantsverklaring Bestuursverslag OVO Haarlem periode 1 januari – 31 juli 2006, d.d. 18 januari 2007, 

zonder pagina.  

/ Aanbiedingsbrief overdrachtsbalans van Stichting OVO aan gemeenteraad Haarlem, p/a college van B&W, 

d.d. 24 januari 2007.  

/ Raadsstuk Besturenfusie Stichting Voortgezet Onderwijs tot de samenwerkingsstichting Dunamare, d.d. 20 

februari 2007, raadsbesluit d.d. 15 maart 2007.  
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/ Collegebesluit Overdrachtsbalans Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs, d.d. 10 april 2007.  

/ Verslag raadsvergadering d.d. 24 mei 2007, agendapunt 4, Ingekomen stukken.  

/ Jaarrekening Dunamare 2007 

/ Collegebesluit ‘Vaststellen verantwoordingen 2007 en 2008 Stichting Dunamare’, (reg.nr. 2008/186975 en 

09/248157), d.d. 23 maart 2010. 

/ Bijlage E bij collegebesluit ‘Vaststellen verantwoordingen 2007 en 2008 Stichting Dunamare’, (reg.nr. 

2008/186975 en 09/248157), d.d. 23 maart 2010.  

/ Notulen commissie Samenleving, d.d. 14 januari 2010.  

/ Notulen commissie Samenleving, d.d. 4 maart 2010.  

/ Collegebesluit Jaarrekening 2009 en begroting 2010 Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Reg. Nummer: 

2010/415718, d.d. 21 december 2010.  

/ Collegebesluit Begroting 2011 Stichting Dunamare Onderwijsgroep (Reg. Nummer: 2011/78452), d.d. 14 juni 

2011.  

/ Het Teyler college van start tot sluiting, stichting Dunamare, november 2012.  

/ Openbaar onderwijs en de gemeente, VOS/ABB en VNG, mei 2012.  

/ Verslag commissie Samenleving, d.d. 19 mei 2011, agendapunt 9.  

/ Vragen fracties PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en SP aan het college over sluiting Teyler, d.d..  

/ Beantwoording vragen fracties PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en SP over sluiting Teyler college d.d. 16 juni 

2011.  

/ Motie ‘Beloofd is beloofd. Huiswerk voor het Teyler college, geen strafwerk. Ondertekend door Trots, SP, 

OPH, Actiepartij, CDA en Haarlem Plus, d.d. 23 juni 2011.  

/ Verslag raadsvergadering 23 juni 2006, agendapunt 17.  

/ Verslag commissie Samenleving, 31 mei 2012, agendapunt 8.  

/ Verslag raadsvergadering, 2 juli 2012, agendapunt  

/ Verslag commissie Samenleving, d.d. 2 februari 2013.  
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