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Kennis nemen van:
Onderstaande informatie ten aanzien van de ontstane problematiek bij Stichting Present wordt gelijktijdig 
aan de gemeenteraden van Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec en Medemblik gedeeld:

Vooraf
Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente is sinds 1 januari 2020 ondergebracht bij twee verschillende 
stichtingen voor openbaar primair onderwijs, namelijk Stichting Allure en Stichting Present. Deze 
informatienota richt zich op de ontstane problematiek bij Stichting Present.

Onder deze stichting vallen 8 scholen, verdeeld over 12 locaties in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, 
Drechterland en Medemblik. De stichting heeft een bestuursmodel met een (éénhoofdig) college van bestuur 
(CvB) en een raad van toezicht (RvT) met maximaal vijf personen.

De gemeente heeft op grond van de Wet op het primair onderwijs de wettelijke plicht te voorzien in 
openbaar onderwijs in de gemeente. Hiertoe zijn in deze wet een aantal bevoegdheden voor extern toezicht 
door de gemeente met betrekking tot het openbaar onderwijs opgenomen. Voor het bijzonder onderwijs 
heeft de gemeente deze bevoegdheden overigens niet.

Ontstane problematiek
Eind 2021 is door directies van de betrokken scholen voor openbaar onderwijs in de vier gemeenten het 
vertrouwen in de CvB van Stichting Present opgezegd. Zij hebben de Raad van Toezicht (hierna: RvT) 
gevraagd passende maatregelen te nemen. De directies kunnen zich gezamenlijk niet vinden in de door de 
RvT genomen maatregelen en stellen dat de relatie tussen directies en RvT ernstig geschaad is. Op 8 april jl. 
werd door de directies het vertrouwen opgezegd in de leden van de RvT.

De vier portefeuillehouders van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Medemblik hebben 
voor de zomervakantie, zowel met de directies als met de RvT, diverse gesprekken gevoerd en aangedrongen 
op het starten van een mediationtraject. Kort na dit overleg stelde de RvT een nieuwe interim CvB aan en 
werd er één directeur geschorst. Van een mediatontraject was geen sprake meer.

De colleges van onze buurgemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zagen zich in de zomerperiode 
meer en meer geconfronteerd met onrust bij ouders, leraren en schooldirecties. Vandaar dat de vier 
betrokken colleges zich begin augustus genoodzaakt voelden om onze zorgen schriftelijk onder de aandacht 
van de RvT te brengen om op die manier verbetering van de toezichtsfunctie te vragen. 
Wij hebben in de reactie van de RvT op ons verzoek niet de bevestiging gezien dat de weg naar verbetering 
zal worden ingeslagen op de door ons verzochte manier. De RvT concludeert dat de goede verstandhouding 



met de gemeenten ontbreekt. In het belang van de stichting zien zij zich genoodzaakt per direct af te 
treden. Op grond van de statuten is uw gemeenteraad nu verantwoordelijk voor het benoemen van 
waarnemers voor de RvT.

Naast het aftreden van de RvT heeft CvB ad interim op 5 september aangegeven eveneens zijn functie neer 
te leggen omdat hij onvoldoende vertrouwen in zijn persoon ervaart. De stichting komt nu in de bijzondere 
positie dat er en geen RvT en geen CvB is. De dagelijkse gang van zaken kan voor een korte periode worden 
overgenomen door de directeuren en de stafleden. Het vertrekkend CvB heeft aangegeven deze situatie 
procedureel te moeten melden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Informatieverstrekking

De afgelopen week hebben de vier colleges overleg gehad met zowel het CvB als met de schooldirecteuren en 

stafleden om ons een goed beeld te vormen van de huidige situatie. Wij zijn ons er van bewust dat er nu met 

het vertrek van RvT geen toezicht is op het CvB. Daarom willen we nu snel starten met het benaderen van 

kandidaten voor de een waarnemend RvT. Wij denken hierbij aan een tweetal waarnemers. 

De waarnemend RvT heeft dezelfde bevoegdheden als de reguliere RvT, met als voornaamste taak het 
werven en selecteren van een nieuwe RvT. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Present 
heeft tevens een wettelijke taak bij de voordracht van leden voor de RvT.

De benoeming van RvT-leden is voor vier jaar. Omdat van een aantal leden deze termijn per augustus is 
verstreken was de RvT al gestart met werving van nieuwe leden. Wij zullen deze kandidaten op de hoogte 
brengen van de situatie en hun kandidaatschap meegeven aan de waarnemend RvT bij de werving voor de 
reguliere RvT.

De waarnemend RvT heeft dezelfde bevoegdheden als de reguliere RvT, met als voornaamste taak het 
werven en selecteren van een nieuwe RvT en een (interim) CvB. De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) van Present heeft een wettelijke taak bij de voordracht van leden voor de 
RvT.

Ondanks de onzekerheden die deze ontwikkeling met zich mee brengt, zetten de schooldirecties de kinderen 
centraal. 

Vervolg
Wij verwachten de voordracht voor de benoeming van de waarnemende leden van de RvT in oktober aan uw 
raad voor te leggen. 

Wij brengen gezamenlijk met het CvB alle direct betrokkenen op de hoogte.


