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Onderwerp: OLOVO: van een openbaar lichaam naar een stichting voor openbaar VO 
 
1. Voorstel 
Het OLOVO wordt van een openbaar lichaam omgezet in een stichting voor voortgezet onderwijs. 
 
2. Aanleiding 
Op dit moment is het Openbaar Lichaam voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Oost-IJsselmonde 
(OLOVO) het bestuur van het Gemini College en het Walburgcollege. Het Algemeen Bestuur van 
het OLOVO heeft besloten een procedure in gang te zetten die leidt tot omzetting van het 
openbaar lichaam tot een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs. 
 
3. Aspecten 
De redenen waarom het OLOVO van een openbaar lichaam wordt omgezet naar een stichting voor 
openbaar VO. 
De belangrijkste reden om omzetting over te gaan is het streven naar aansluiting bij de 
hedendaagse opvattingen over ‘good governance’,  (dat is de scheiding tussen bestuur en 
toezicht). Dit kan bij een openbaar lichaam niet goed vormgegeven worden, omdat gemeenteraden 
bij een openbaar lichaam tegelijkertijd zowel bestuurder als toezichthouder vanuit de gemeente 
zijn. In de hedendaagse governance-optiek wordt dit als onwenselijk gezien.   
De omzetting wordt daarnaast ook ingegeven door de wens om de bestuurlijke continuïteit en de 
kwaliteit van het openbaar onderwijs beter te waarborgen. In de huidige situatie kan de 
samenstelling van het bestuur elke vier jaar (grote) wijzigingen ondergaan, als gevolg van politieke 
verschuivingen op lokaal niveau. Dit kan tot continuïteitsproblemen leiden. Ook worden de 
bestuursleden van het openbaar lichaam niet geselecteerd vanwege hun deskundigheid of met het 
oog op de vorming van een evenwichtig bestuur. In de nieuwe stichtingsvorm zal dit wel het geval 
zijn en dit zal leiden tot een betere kwaliteit van het openbaar onderwijs. 
 
Positie van de gemeente na de omzetting. 
Artikelen 42b en 42c van de Wet op het voortgezet onderwijs bepalen het kader voor de omzetting 
en inrichting van een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs. Hierin wordt ondermeer 
bepaald dat de volgende bevoegdheden aan de gemeenteraad worden voorbehouden: 
 

- benoeming en schorsing en ontslaan van bestuursleden; 
- goedkeuring van begroting en jaarrekening; 
- wijziging van de statuten; 
- verplichting voor de stichting om jaarlijks een verslag uit te brengen aan de gemeenteraad; 
- ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing; 
- de opheffing van openbare scholen. 

 
Naast de wettelijke bevoegdheden beschikken de gemeenteraden via de statuten over de 
bevoegdheid tot benoeming van de leden van de raad van toezicht. 
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Platform gemeentelijk toezicht 
In de statuten wordt een platform gemeentelijk toezicht ingesteld, waarin de portefeuillehouders 
onderwijs uit de deelnemende colleges van B en W deelnemen. Vanuit dit platform wordt het 
gemeentelijk toezicht van de deelnemende gemeenten gecoördineerd en voorbereid. Het platform 
adviseert de gemeenteraad bij het uitoefenen van toezichthoudende taken. Daarnaast neemt het 
platform waar als essentiële organen van de rechtspersoon vacant zijn en er tijdelijk een 
voorziening moet worden getroffen. Dit zal zich alleen in crisissituaties voordoen. 
 
Goede relaties tussen school, gemeenten en instellingen in de lokale omgeving 
Om een goede onderwijsvoorziening in een lokale gemeenschap te kunnen vormgeven, is zowel 
voor de gemeente als voor de school is een goed onderling contact wenselijk. Er wordt door de 
minister van Onderwijs veel waarde gehecht aan goede relaties van de onderwijsinstelling met de 
maatschappelijke omgeving. Aan de ene kant om er kennis uit te halen voor de vormgeving van 
het onderwijs en aan de andere kant om verantwoording af te leggen over het verzorgde onderwijs. 
Voor openbare scholen zijn onder andere gemeenten een belangrijke factor in de maatschappelijke 
omgeving.  
Goede relaties tussen scholen en de maatschappelijke omgeving ontstaan door onderlinge 
betrokkenheid. Om deze onderlinge betrokkenheid (van zowel de scholen met de omgeving, als 
van de lokale instellingen en bedrijven met de scholen) te creëren, wordt er, per schoollokatie, een 
lokale adviesraad ingesteld. Het doel van deze adviesraad is om het onderwijs af te stemmen op 
de lokale wensen en behoeften en om verantwoording af te leggen aan de lokale samenleving. In 
deze adviesraad kunnen onder ander vertegenwoordigers van de school (bijvoorbeeld docenten), 
vertegenwoordigers van de gemeente (bijvoorbeeld beleidsmedewerkers onderwijs) en 
vertegenwoordigers van relevante lokale instellingen ( bijvoorbeeld bedrijven, welzijnswerk) 
plaatsnemen.  
 
Rapport van de omzetting. 
Het bestuur van OLOVO heeft voor de omzetting een rapport laten opstellen door een adviseur van 
de VOSABB. Dit rapport “OLOVO van een openbaar lichaam naar een stichting voor openbaar VO” 
is bijgevoegd.  
 
De rapportage betreffende omzetting gaat vergezeld met concept-statuten en concept-besluiten 
voor de omzetting, met als doel de omzetting op 1 januari as. te effectueren. Op het moment van 
omzetting zal de gemeente Albrandswaard uit het OLOVO treden aangezien zij geen leerlingen 
leveren aan de scholen van OLOVO. 
 
De rapportage en bijbehorende stukken geven verder geen aanleiding tot het maken van op- of 
aanmerkingen. Wij stellen u dan ook voor om in te stemmen met de omzetting van het OLOVO 
conform de rapportage en in te stemmen met de benodigde besluiten. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Bestuurlijke inrichting en rechtsvorm. 
Bij de oprichting van een nieuwe stichting dienen keuzes gemaakt te worden ten aanzien van de 
bestuurlijke inrichting van de rechtspersoon. Het algemeen bestuur van OLOVO heeft de voorkeur 
uitgesproken voor het toezichtmodel. De redenen, dat voor dit model is gekozen, zijn: 
 

- doordat in de praktijk de complexiteit en de dynamiek van grote VO-scholen en de 
omgeving waarin deze functioneren zo groot is geworden, is het traditionele bestuur op 
een te grote afstand komen te staan. Hierdoor kunnen er geen goede keuzes ten aanzien 
van het te voeren beleid gemaakt worden. Om te voorkomen dat het bestuur door deze 
ontwikkeling irrelevant wordt, wordt bij dit model gekozen voor een herpositionering van 
het bestuur en de directie. De directie krijgt hierin een bestuurlijke taak en het bestuur een 
toezichthoudende. Als raad van toezicht houdt de laatste toezicht op de besturende 
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directie en keurt belangrijke strategische beslissingen goed. Door deze herpositionering 
worden onderlinge taken en verantwoordelijkheden verhelderd en aangescherpt. 

- de keuze beter past in de hedendaagse opvattingen over ‘good governance’. Volgens 
hedendaagse opvattingen dienen de bestuurlijke en toezichthoudende taken in 
verschillende organen te worden ondergebracht (zie hiervoor ook de redenen voor 
omzetting, onder punt 3 ).  

 
Introductie statutaire algemene directie en raad van toezicht. 
Het algemeen bestuur van OLOVO heeft, gelet op eerder genoemde motieven, gekozen voor 
introductie van een statutaire algemene directie die met bestuurlijke taken (bevoegd gezagstaak) is 
belast en een raad van toezicht die hierop intern toezicht houdt. Dit houdt in dat de raad van 
toezicht de algemene directie volgt en strategische beslissingen van de algemene directie 
goedkeurt. Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende taak jegens de algemene 
directie. De raad van toezicht heeft een intensiever contact met de algemene directie, dan de 
gemeenteraad, die toezicht houdt op een grotere afstand, op grond van de wet (zie hiervoor: 
positie van de gemeente na omzetting, onder punt 3). 
 
Benoeming 
Beide leden van de statutaire directie worden benoemd door de gemeenteraden. De directie 
bestaat op grond van artikel 5 van de statuten uit twee natuurlijke personen. Op grond van de wet 
(Artikel 42b van de Wet op voortgezet onderwijs) hebben ouders een bindend voordrachtsrecht 
voor één van de leden van de algemene directie. Het andere lid wordt benoemd op bindende 
voordracht van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht zelf worden overigens 
benoemd door de gemeenteraden op grond van artikel 10.  
 
Omzetting. 
Het algemeen bestuur van het OLOVO heeft in de vergadering van 19 juni 2006 het voorgenomen 
besluit genomen om bij de deelnemende gemeenten te bevorderen dat het OLOVO wordt omgezet 
in een stichting voor openbaar onderwijs. De omzetting geschiedt door het oprichten van een 
stichting voor openbaar voortgezet onderwijs. Het OLOVO wordt overgedragen aan deze stichting 
en vervolgens zal het openbaar lichaam OLOVO worden opgeheven. Het doel is de omzetting van 
het openbaar lichaam naar stichting voor openbaar voortgezet onderwijs op 1 januari as. in gang te 
zetten. De nieuwe naam van de stichting is reeds bekend, dit is: Onderwijsgroep Zuid-Hollandse 
Waarden (OZHW). 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De omzetting van een openbaar lichaam naar een stichting heeft voor de deelnemende gemeenten 
tot gevolg dat de aansprakelijkheid voor eventuele tekorten van het openbaar lichaam komt te 
vervallen. De omzetting heeft verder geen financiële gevolgen. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d.14 december 2006 
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