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Benoeming lid van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs  (OVO) Willem de Zwijger College

Voorgesteld besluit
1. De heer J.J.G.M. Biskop, op voordracht van de raad van toezicht, te benoemen als lid van de raad 
van toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College voor de 
eerste zittingsperiode van vier jaar tot 1 augustus 2023.

Inhoud
Inleiding
Het openbaar voortgezet onderwijs is sinds 1 januari 2008 ondergebracht in de Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College (hierna stichting OVO) en staat hiermee op afstand 
van de gemeente. Sinds 1 augustus 2018 heeft de stichting OVO een raad van toezicht. Sinds 1 
augustus 2019 is hierin echter een vacature ontstaan door het vertrek van van de heer J.H. 
Vermeulen. 

In de statuten (artikel 12) van de Stichting OVO is opgenomen dat de leden van de raad van toezicht 
door de gemeenteraden worden (her)benoemd met inachtneming van het hierna bepaalde.

Een zittingsperiode geldt voor maximaal vier jaar waarbij herbenoeming éénmaal is toegestaan. De 
raad van toezicht stelt hiervoor een rooster van aftreden op. De raad van toezicht bestaat uit maximaal 
vijf leden.

De gemeenteraden (her)benoemen als volgt:

1. de medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor 
één zetel in de raad van toezicht;

2. de ouders van de leerlingen die op de school zijn ingeschreven worden afzonderlijk in de 
gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een derde, doch geen meerderheid, van 
het aantal leden in de raad van toezicht (en zoals geëist krachtens artikel 42b, lid 12, sub b, van de 
Wet op het voortgezet onderwijs en voor de Stichting OVO geldt twee personen);

3. voor de overige zetels (2) geldt voor de raad van toezicht een voordrachtsrecht.

De heer J.H. Vermeulen was destijds benoemd met een voordrachtsrecht van de raad van toezicht. 
Uit de werving- en selectieprocedure is door de benoemingsadviescommissie een geschikte kandidaat 
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naar voren gebracht om te voorzien in de vacature. Ter voldoening aan artikel 12 van de statuten 
dient de bestuurder van de Stichting OVO met de brief van 24 juni 2019 de gewenste voordracht in 
voor benoeming van de heer J.J.G.M. Biskop als lid van de raad van toezicht van de Stichting OVO. 

Beoogd effect
Het doel is invulling te geven aan de verantwoording van de gemeente met betrekking tot het toezicht 
op het openbaar onderwijs onder meer door benoemen van een lid van de raad van toezicht van de 
Stichting OVO. 

Argumenten
1.1 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad
In artikel 42b, lid 12, sub b, van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is bepaald dat de leden 
van de raad van toezicht worden (her)benoemd door de desbetreffende gemeenteraad of 
gemeenteraden. Elke deelnemende gemeente heeft hiertoe zijn eigen bevoegdheid. 

De statuten zijn een uitwerking van artikel 42b WVO en in artikel 12 van de statuten is de 
(her)benoeming verder geregeld. 

1.2 De heer J.J.G.M. Biskop voldoet aan de profielschets
De heer J.J.G.m. Biskop heeft diverse bestuursfuncties / openbare functies vervult en de 
benoemingsadvies-commissie en de raad van toezicht van de Stichting OVO zijn van mening dat de 
heer J.J.G.M. Biskop goed past in de profielschets. Bij de voordracht is ter vertrouwelijke kennisname 
zijn CV toegevoegd (zie bijlage). 

Verder zijn er ambtelijk vanuit de gemeenten Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam geen 
bezwaren bekend tegen de voordracht van de heer J.J.G.M. Biskop. 

1.3 De medezeggenschapsraad van de school heeft positief geadviseerd 
De voordracht tot benoeming behoeft vooraf advies van de medezeggenschapsraad van de school.

1.4 De benoeming van het voorgedragen lid van de raad van toezicht is reeds afgestemd met de 
gemeente Papendrecht
De benoeming van een lid van de raad van toezicht is bestemd voor het openbaar voortgezet 
onderwijs in twee gemeenten. Om deze reden vindt zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau 
(wethouder onderwijs) overleg plaats met de gemeente Papendrecht, om te komen tot onderling 
gecoördineerde standpuntbepaling richting de Stichting OVO.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
Na besluitvorming door de raad zal het raadsbesluit tot benoeming en het bijbehorende raadsvoorstel 
aan de Stichting OVO worden verzonden, die op hun beurt de heer J.J.G.M. Biskop zullen informeren. 

Daarnaast sturen we ook een brief naar de heer J.H. Vermeulen om hem te bedanken voor zijn inzet 
de afgelopen elf jaar. 

Vervolg
Zie communicatie.

Openbaar
Ja
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Bijlagen
1. Samengevatte CV dhr. Biskop.pdf 
2. Brief WdZ over benoeming dhr. Biskop.png.pdf 
3. Bedankbrief WdZ Dhr. J.H. Vermeulen.docx 

 Niet digitale bijlagen
De CV van de heer Biskop dient vertrouwelijk te worden behandeld (zowel bij college als raad).


