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Onderwerp: Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Hof van Twente: benoeming 2 leden Raad van 

Toezicht. 

Registratienummer: 585210 

Voorstel: 

1. N en 

ingaande 1 mei 2016 benoemen als leden van de 

Raad van Toezicht van de stichting OPO Hof van 

Twente. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  
  

Argumenten 

1.1 Op 18 maart 2016 verzocht de bestuurder van de 

stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente 

om tot benoeming van 2 nieuwe leden van de Raad van 

Toezicht over te gaan. De huidige leden, de heren 

e 1 maart 2016) en NNN (per 1 mei (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

2016) hebben aangegeven hun werkzaamheden als lid 

van de Raad van Toezicht te beëindigen. Het bestuur 

heeft vervolgens een sollicitatieprocedure opgestart. De 

Raad van Toezicht dient namelijk te bestaan uit 

minimaal 3 en maximaal 5 leden. 

1.2 In een gehouden open sollicitatieprocedure zijn 

twee kandidaten geselecteerd. In Dagblad Tubantia 

van 9 december 2015 is een oproep geplaatst. Hierop 

hebben 4 kandidaten gereageerd. Met alle kandidaten 

heeft de sollicitatiecommissie gesprekken gevoerd. Dit 

heeft geleid tot de voordracht aan uw raad van 

N M «: ce B B z nieuwo (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

leden van de Raad van Toezicht. 

Uit de brief van de bestuurder blijkt, dat NNN 

ervaring heeft met het openbaar onderwijs. - 

eeft ervaring met management en 

financiën. Beide kandidaten hebben daarnaast 

uitdrukkelijk richting het schoolbestuur aangegeven 

voorstander te zijn van het openbaar onderwijs. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

1.3 Geconcludeerd kan worden, dat de procedure 

correct en overeenkomstig de Statuten van de stichting 

Ís uitgevoerd. Uw raad dient overeenkomstig artikel 48 

lid 12 onder b. van de Wet op het primair onderwijs 

respectievelijk de Statuten tot benoeming over te gaan. 

Met ingang van 1 mei 2016 bestaat de RvT dan uit 4 

personen. In de Statuten is bepaald, dat uw raad geen 

bevoegdheid heeft voor ontslag op eigen verzoek van 

de leden van de RvT. Dit wordt verder geregeld door de 

bestuurder. 



Wel willen wij bij deze de heren N e N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

bedanken voor hun werkzaamheden als lid van het 

bestuur en later als lid van de Raad van Toezicht. Zij 

zijn beiden vanaf de oprichting van de stichting OPO 

HvT per 1 januari 2008, betrokken geweest bij het 

schoolbestuur. 

Risico’s 

Aan het voorstel zijn geen risico's aan verbonden. 

Alternatieven 

Er zijn geen alternatieven. 

Uitvoering 

Nadat uw raad een besluit heeft genomen, zal het 

schoolbestuur hierover ingelicht worden. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

    

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen _ drs‚HA.M. Nauta-van Moorsel 


