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Betreft: aanbiedingsbrief tot wijziging van de statuten van Stichting Samen Onderwijs Maken.

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u bekend heeft het bestuur van de Stichting Samen Onderwijs Maken (verder: SOM) het 
voornemen over te gaan tot een wijziging van de bestuurlijke inrichting.

De Wet goed onderwijs goed bestuur vereist dat een onderwijsorganisatie een duidelijke scheiding 
aanbrengt tussen het bestuur en het interne toezicht op het bestuur. Een bestuurlijke inrichting 
waarin dit het meest expliciet tot uitdrukking komt betreft de inrichting overeenkomstig een raad 
van toezicht en een college van bestuur. Bestuur (college van bestuur) en raad van toezicht (interne 
toezichthouder) zijn dan georganiseerd in twee afzonderlijke organen.

In een gezamenlijke bijeenkomst op 22 juni 2016 van gemeenteraadsleden, wethouders, 
beleidsambtenaren en het bestuur van SOM is een presentatie gehouden over de overstap naar 
genoemde bestuurlijke inrichting. Vervolgens is een werkgroep ingericht waaronder vier 
beleidsambtenaren van de verschillende gemeenten om deze overstap voor te bereiden. Een 
wijziging van de bestuurlijke inrichting leidt tot een voorgenomen wijziging van de statuten. En 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 48, twaalfde lid van de Wet op het primair onderwijs, moet 
elk voorstel tot wijziging van de statuten ter goedkeuring aan de desbetreffende gemeenteraden 
worden voorgelegd.

Tijdens een overleg op 12 oktober 2016 met de wethouders onderwijs van de vier gemeenten is 
gesproken over de inzet van de werkgroep en de onderdelen die in de statuten moeten worden 
opgenomen.

Deze onderdelen betreffen; vastleggen van afspraken over het overleg tussen de wethouders 
onderwijs en het bestuur van SOM. Dit is een formalisering van een reeds bestaande praktijk. Deze 
afspraken zijn opgesteld en worden als bijlage aan de statuten gehecht. Ook is een profiel voor de 
raad van toezicht opgesteld waarin is opgenomen dat er sprake moet zijn van affiniteit met het 
openbaar bestuur en met de omgeving. Ook is de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze 
door de gemeenteraad op het profiel van de toezichthouder besproken.
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De werkgroep is drie keer bij elkaar geweest waarin het voorstel tot wijziging van de statuten en het 
profiel van de leden van raad van toezicht zijn besproken.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft op 11 juli 2017 een positief advies uitgebracht 
ten aanzien van de wijziging van de bestuurlijke organisatie en ten aanzien van het voorlegde profiel 
voor de leden van de raad van toezicht.1

In het overleg op 12 oktober 2016 en in overleg met de werkgroep is afgesproken dat aan de 
gemeenteraad allereerst het voorstel tot wijziging van de statuten ter goedkeuring aan de 
gemeenteraden wordt voorgelegd. Het profiel van de leden van de raad van toezicht wordt 
eveneens aangeboden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om, als daar behoefte aan 
is, een zienswijze in te dienen op het voorliggende profiel.

Op 13 juli 2017 zijn de desbetreffende stukken u toegestuurd. Een laatste bespreking met alle 
belanghebbenden vond plaats op 4 december 2017. U streeft naar een behandeling van de 
statutenwijziging en het voorleggen van het profiel van de leden van de raad van toezicht in de 
raadsvergadering van februari 2018.2 Het voorstel tot benoeming van de leden van de raad van 
toezicht door uw raad volgt zo snel als mogelijk na hierboven genoemde behandeling in uw raad.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien een positief raadsbesluit, 
betreffende het goedkeuren van de gewijzigde statuten, graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Samen Onderwijs Maken, 

Namens

Leo Soffers

Algemeen Directeur/ Bestuurder Stichting SOM

1 De Wet medezeggenschap op scholen kent een adviesbevoegdheid toe als het gaat om wijziging van de 
organisatie waaronder ook wordt verstaan de bestuurlijke organisatie, artikel 11, eerste lid onder h. Ook komt 
een adviesbevoegdheid toe als het gaat om vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders 
en het toezichthoudend orgaan, artikel 11, eerste lid onder q.
2 In Bergen op Zoom vindt deze raadsvergadering begin maart 2018 plaats.


