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1. Voorstel 

• In te stemmen met het Profiel lid Raad van Toezicht Scholengroep OPRON. 

 

2. Inleiding 

Het primair basisonderwijs wordt in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Stadskanaal 

vormgegeven door Stichting OPRON. In de statuten van de stichting is uitgewerkt dat het toezicht 

op het college van bestuur van de stichting wordt vormgegeven door een Raad van Toezicht. De 

huidige vijf leden van de Raad van Toezicht van OPRON treden in de periode vanaf 2022 af, en zijn 

niet herbenoembaar. De Raad van Toezicht heeft daarom ter voorkoming van een groot aantal 

aftredende leden op hetzelfde moment gekozen voor vervroegd aftreden van één van de leden per 

1 oktober 2021.  

De vigerende basisprofielschets is door Scholengroep OPRON op beperkte onderdelen aangepast en 

opnieuw ter goedkeuring aan de gemeente aangeboden. Na de gemeentelijke instemming opent 

een sollicitatieprocedure. De verwachting is dat na de zomer 2021 de voordracht van de nieuwe 

kandidaten aan uw raad ter instemming voorgelegd. Wij stellen u voor in te stemmen met het 

Profiel lid Raad van Toezicht Scholengroep OPRON. 

3. Publiekssamenvatting 

Met dit besluit stemt de raad in met het profiel voor leden van de raad van Toezicht van 

Scholengroep OPRON. Dit is nodig om geschikte leden te kunnen werven.   

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Artikel 48 van de Wpo beschrijft de zorgplicht van de raad om toe te zien op voldoend openbaar 

primair onderwijs in de gemeente.  
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In artikel 11, tweede lid van de statuten van Scholengroep OPRON is beschreven dat de gemeente 

leden van de Raad van Toezicht benoemt en ontslaat. De benoeming gebeurt met inachtneming van 

de profielschets waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. 

 

5. Beoogd effect 

Het door uw raad instemmen met het Profiel lid Raad van Toezicht Scholengroep OPRON is conform 

de statuten van Scholengroep OPRON noodzakelijk voor het op termijn kunnen werven van nieuwe 

leden van de Raad van Toezicht. 

 

6. Historische context 

In 2015 is de eerste versie van de profielschets voor leden van de raad van Toezicht voor OPRON 

opgesteld en ter instemming aan uw raad voorgelegd.   

 

7. Argumenten 

• Ten opzichte van de oude basisprofielschets heeft de Scholengroep ervoor gekozen een aantal 

aandachtspunten te schrappen.  

o Het betreft expertise en kennis over een aantal velden waarvan het niet noodzakelijk is 

dat deze zijn opgenomen in het nieuwe profiel. Het gaat hierbij onder andere om 

financiële en economische kennis, kennis over HRM en personeelsbeleid, juridische 

kennis, huisvestingskennis, kennis over organisatie- en managementontwikkeling en 

kennis over strategisch beleid en marketing.  

o Daarnaast is de gewenste sekse en regionale herkomst van leden uit het profiel geschrapt. 

Al deze zaken worden immers ook opgenomen in de vacatureteksten zoals die worden 

gehanteerd bij het openstellen van de vacatures zoals die in de tweede helft van 2021 

ontstaan.  

• De gemeente dient conform de statuten van Scholengroep OPRON in te stemmen met het 

profiel. 

• Het Profiel lid Raad van Toezicht Scholengroep OPRON dient als instrument in de aankomende 

werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

10. Communicatie 

Scholengroep OPRON wordt na uw besluit door ons college geïnformeerd over uw instemming met 

het profiel. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Dit voorstel is afgestemd met de mede-betrokken gemeenten Veendam en Stadskanaal. Het nieuwe 

profiel wordt als vigerend gezien tot het moment dat Scholengroep OPRON de gemeenten een 

gewijzigd document ter instemming aanbiedt. 
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Bijlagen: 

Bijlage 1: Basisprofielschets van de Raad van Toezicht. 
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